
1

Litt statistikk
© Halvor Aarnes 2003. Revidert 20. april 2006

Innholdsfortegnelse:

Vitenskapelige metoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Forsøksplanlegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Variable og lineære modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Deskriptiv statistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Statistisk modellering og generelle lineære modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Eksperimentell design/Forsøksdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Regresjonsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Normalfordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Transformasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Geometriske funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Multippel lineær regresjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Bootstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Binomial fordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Poisson fordeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Students t-test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Chi-kvadrat-test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Variansanalyse (ANOVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Mulitvariabel statistikk og analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ordinasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ikke-parametriske tester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Klassifikasjon og clusteranalyse (klyngeanalyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Spredning (dispersjon) og romlig statistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Tidsserieanalyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70



2

Vitenskapelige metoder

      Vitenskapelige metoder brukes til å undersøke og forstå våre omgivelser. Vitenskap
er å forstå universet og alle dens bestanddeler. Grunnlaget for all vitenskap er å kunne
observere og stille spørsmål. Menneskets nysgjerrighet og vitebegjærlighet gjør at vi
stadig stiller spørsmål. Antall spørsmål er ubegrensete og det gjelder å stille de riktige
spørsmålene på rett måte. Ofte er det alternative forklaringer på et fenomen eller
observasjon. Forvekslinger kan være av typen når noe øker med kroppsstørrelse så var
det egentlig alder som var den avgjørende faktor.  
   Ut fra de stilte spørsmålene formuleres en hypotese som svar på spørsmålet. Deretter
formuleres en logisk prediksjon eller naturlig logisk følge av hypotesen. Prediksjoner
må være formulert slik og ha egenskaper slik at de kan testes. Det er en kunst å
generere gode prediksjoner som følger logisk fra en hypotese. 

Rekkefølgen er: Observasjon - spørsmål - hypotese - prediksjon - test av prediksjon -
statistisk analyse - konklusjon. 

Man må gjøre gjentatte observasjoner og beregne et sannsynlig estimat for disse.
Forskjeller kan være tilfeldige og for å uteslutte dette gjøres statistiske tester.
    Vitenskapen gjør fremskritt ved å fremsette, utvikle og teste hypoteser. Hypoteser er
mulige forklaringsmodeller på observerte fenomener. Observerer man bevegelsen til
et dyr ser den i mange tilfeller  ut til å skje uten tilsynelatende mål, men er
bevegelsesatferden virkelig tilfeldig og gjør dyret i noen tilfeller ingen ting ? Notater og
nøyaktive beskrivelser må gjøres for å kunne beskrive atferden. Observasjonene bør
være kvantitative.  Man ønsker å formulere en klar hypotese om et biologisk fenomen,
og trekke slutninger fra hypotesen og dens prediksjoner.  Hva forventer du å finne hvis
hypotesen er sann ? Eksempler på hypoteser er: “Menn er høyere enn kvinner”.
“Kvinner som tar en universitetsutdannelse får i gjennomsnitt færre barn enn kvinner
uten slik utdannelse”.  “Kvinner oppfører seg annerledes når menn er tilstede”. “Et dyr
som forsvarer et revir eller territorium er større og eldre enn en inntrenger/utfordrer”.
“Aktivitet hos dyr er koblet til spising”.  “Gruppeatferd er koblet til spising”. “Gruppeatferd
er koblet til beskyttelse mot predatorer”. 
   Hypotesene formuleres som en konklusjon eller bekreftelse, i stedet for i en spørrende

0form. Nullhypotesen (H ) uttrykker hypotesen eller prediksjonen at det ikke er noen
forskjeller eller at det ikke skjer noe eller noen er sammenheng. Man velger et
konservativt utgangspunkt.  Nullhypotesen er det motsatte av en vitenskapelig hypotese.
Vi antar det motsatte av det som skal testes. Altså, hvis du skal undersøke om det er
forskjell, anta at det ikke er noen forskjell og gjør en statistisk test om det er sannsynlig
at denne hypotesen kan beholdes. Vi forkaster nullhypotesen når våre data viser at

Anullhypotesen er usannsynlig, og dette gir støtte for en alternativ hypotese (H ).Det er
viktig at hypotesene er formulert slik at de kan testes. Ifølge Karl Popper en en god
hypotese en hypotese som kan falsifiseres. Alt varierer innen biologi og variasjonen er
grunnlaget for evolusjonen. Vi må finne hvor stor sannsynlighet det er for at variasjonen
skyldes tilfeldigheter og ikke en eksperimentell behandling. Vi forsøker å redusere den
tilfeldige variasjonen mellom individer eller studieobjekter.
     Formålet med vitenskapelige eksperimenter og undersøkelser  er å se om
hypotesene i testbar form stemmer med virkeligheten. Statistisk analyse er en
nødvendig forutsetning i biologiske eksperimenter for å kunne framsette og teste
biologiske hypoteser. Vi kan teste om en hypotese er sann eller falsk. En hypotese kan
beholdes eller forkastes, men den kan aldri bevises. Vi trenger statistikk for å kunne
beregne om et avvik fra hypotesen er signifikant. 
    Det vi kaller sannheter er observasjoner som alle er enige om at er sanne. Induktiv
logikk er generaliseringer ut fra en enkelt observasjon. Deduktiv logikk er av typen
"hvis.... så", altså at man fra en generell hypotese kan forutsi (prediktere) hva som vil
skje. Et eksperiment må alltid ha en minst en kontroll som det kan sammenlignes med.
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Kontrollen er en referanse som ikke er manipulert.  Kontrollgruppen sammenlignes med
behandlet gruppe. I undersøkelser  kan det utføres blindtest hvor den som måler ikke
vet hvem av prøvene som har fått en eksperimentell behandling. I en dobbel blindtest
vet heller ikke de eksperimentelle objektene om de har fått behandling eller ikke. I en
dobbel blindtest kan f.eks. pasienter få en placebo tablett uten aktiv agens.  Falske
positiver er et etisk og praktisk problem ved medisinske undersøkelser. Hvis en test på
en sykdom gir 1% falske positiver vil det si at testen viser at 1% er syke som ikke er det.
Det betyr at testes 1000 personer vil testen vise 10 stykker som er syke som ikke er det.
Hvis sykdommen er relativt sjelden, f.eks. 0.1% av de testede har sykdommen, dvs. 1
av 1000, så vil 9 av de 10 som får positiv test være feildiagnostisert. 
   Et forsøk/eksperiment bør være biologisk realistisk, og må være praktisk
gjennomførbart med et antall replikater. Etiske aspekter og mulige effekter på miljøet
som resultat av forsøket må vurderes. Dyreforsøk er spesielle, og dyr med avansert
hjerne og nervesystem bør ikke utsettes for unødvendig stress. For eksperimenter med
dyr som har et nervesystem mer avansert enn det som finnes hos tifotkreps kreves det
spesiell godkjennelse før forsøket kan utføres. Man skal redusere dyrs lidelser og skal
forstyrre økosystemet i minst mulig grad. 
   Trendprediksjon går ut på å kunne si noe om sannsynligheten for at noe skal skje
over tid, ut fra kunnskap om hva som har skjedd tidligere.

Man må kjenne til begrensningene og feilkildene for statistiske metoder. Antall
frihetsgrader er antall observasjoner vi gjør, og det må foretas et representativt utvalg
av studiepopulasjonen. Datapunktene må være uavhengig av hverandre og være et
representativt utvalg av prøven. Dette gir et gjennomsnitt og mål på variasjonen omkring
gjennomsnittet. Mengden måledata er ikke nødvendigvis et godt mål på kvalitet. Man må
stille spørsmål om hvorfor samler man de dataene man gjør. Metaanalyse er statistiske
teknikker som brukes til å samle informasjon fra forskjellige like studier. 

Forsøksplanlegging

Det er to hovedtyper undersøkelser:
1)Eksperimentelt studium hvor det gjøres en eksperimentell manipulasjon og deretter
gjøres observasjoner.
) Observasjonsstudium hvor man studerer naturlig variasjon. I et observasjonsstudium
observeres og måles spesifikke egenskaper, men det gjøres ikke endringer. Gallup er
et observasjonsstudium. 

Begge disse metodene har begrensninger. Skal undersøkelsene gjøres i naturlig miljø
eller kontrollerbart i et laboratorium ? Skal eksperimentet gjøres in vivo eller in vitro ? 
   I longitudinelle studier (kohort-studier) samles data fra fortid til fremtid for en kohort.
   Utførelse av en undersøkelse krever planlegging, biologisk innsikt  samt sunn fornuft.
Biologer er de beste forutsetningene for å designe gode biologiske undersøkelser. 
Økologer samler relevante data for problemstillingene for å kunne beskrive og teste
hypoteser, men man må ikke måle alt. Det må gjøres en bestemmelse om hvilke data
som skal samles inn. 
   Hvis hypotesen er: Det er flere billearter på løvtrær enn på bartrær. Skal man da
plukke ut 60 trær i en skog, 6 trær i 10 forskjellige skoger eller 10 trær fra 6 skoger,
hvorav det siste sannsynligvis er mest representativt.  
   Målet er å besvare et spørsmål eller teste en økologisk hypotese, men ikke alle
spørsmål lar seg besvare med dagens kunnskap. Et lite gjennomtenkt forsøksoppsett
og forsøksdesign kan vanskeliggjøre den statistiske analysen av resultatene. Det er
kostnader ved dårlig design og det er mange måter et eksperiment kan utføres på. Det
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er dumt å bruke tid og energi på dårlig planlagte og designete eksperimenter.  Alle
resultatene av analysen skal kunne relateres til hypotesen. Er det en biologisk realistisk
manipulasjon man gjør i eksperimentet ? Behandlingsgruppen sammenlignes med
kontrollgruppen, og hva er den beste kontrollen i eksperimentet ? Trenger man
forskjellige typer kontroller ?  Er prøvene uavhengige av hverandre ? Er dataene til å
stole på og kan de behandles etterpå ? Måler man hva man tror man måler ? Kan noen
kritisere eksperimentet ? 
   To frø som spirer og gis lik behandling, med samme type gjødsel, vanning, lys og
temperatur blir nødvendigvis ikke like store.  Tilfeldig variasjon og “støy” finnes alltid i
biologiske systemer. Det er som oftest variasjon mellom individer. Velg et praktisk antall
replikater. Objektene eller prøven som velges ut til forsøket må være representative for
alle individene i populasjonen og må være separate tilfeller. Hvert individ må velges
uavhengig av de andre og det må ikke være noen direkte sammenheng mellom dem.
Det er ikke slik at samler du inn bare nok data så vil du finne noe interessant. Det er
ingen sammenheng mellom mengde data og kvaliteten på dataene. 

Et forsøk må planlegges og designes før det kan utføres. Man må bestemme:

1. Hvor følsomme og nøyaktige målingene må være ?
2. Kostnadene i tid, arbeidskraft, penger og materialer ved hver av målingene.
3. Hvilke variable finnes og hvordan  kan de  kontrolleres ?
4. Hvordan og når skal man  ta ut prøver og hvor mange prøver er nødvendige ?
5. Vurdere ressurser og arbeid. 
6. Etiske betraktninger 

I forsøkene/eksperimentene som du utfører må du ikke lage en skjevhet i
observasjonene eller behandlingene ut fra din egen mening/forventning om hva som gir
best resultat.
 Eksempler på spørsmål man kan stille er: Hvorfor samler dyr seg i flokker ? Skyldes det
at der det er mye mat blir det flokker ? Samler dyr seg i flokk for å bli mindre utsatt for
predatorer ?  Man må også stille seg spørsmålet om resultatet av eksperimentet er
uinteressant eller ikke.

Forundersøkelser

    Starten er en veldefinert testbar hypotese. I en forundersøkelse eller pilotstudium i
liten skala kan man bli kjent med systemet man skal undersøke, og teste om
måleteknikker eller observasjonsmetoder virker. Man kan perfeksjonere
datainnsamlingen, og tenke over alle mulige utfall av eksperimentet. Hvordan skal
resultatet bli tolket ?  Måleinstrumenter må kalibreres mot kjente måleverdier. Vekter
kalibreres med veielodd, pH-meteret kalibreres med pH-standarder, pipetter kalibreres
ved å veie inneholdet med vann som de pipetterer. Kalibrering av instrumenter og utstyr
må foretas jevnlig.  En observatør kan skifte observasjonsevne med tiden, noe som gir
drift i undersøkelser som går over tid. Er det flere observatører som skal samle inn data
må også disse læres opp til å observere likt, og observatørene må også kalibreres. I
slike tilfeller må det lages tabeller over kategorier og grensetilfeller bl.a. ved bruk av
fotografier eller tegninger. Mennesker er ikke maskiner og endrer seg over tid og to
mennesker observerer ting forskjellig. Laboratorieundersøkelser er lettere å kontrollere
sammenlignet med feltundersøkelser, men man kan ikke trekke direkte overføring fra
in vitro eksperimenter til in vivo. Er det ønskelig å manipulere det eksperimentelle
systemet for å skape kunstig variasjon, eller skal man se på naturlig variasjon og
korrelasjon ? Er f.eks. halelengden på låvesvale eller mengden rødfarge på rødstrupen
korrelert med reproduktiv suksess ? Vil manipulasjoner ha utilsiktede effekter ? Er det
biologisk relevante manipulasjoner man foretar ?  Ikke alt lar seg manipulere. I dag vet
vi at “Røyking fører til sykdom”, og at “Stoffer i røyken gir mutasjoner i
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tumorsupressorgener og påvirker  kontrollproteinet p53 i cellesyklus”, men før man fant
slike sammenhenger kunne man også ha en hypotese som “Mennesker som røyker er
av en av type som lett får sykdom av andre årsaker”.  
    Som regel vil alltid forsøksmaterialet være heterogent. Noen faktorene som innvirker
på forsøksmaterialet vil være kovariable. I noen tilfeller kan det være mulig å samle
forsøksmaterialet som ligner mest mulig på hverandre i grupper, og gi
forsøksbehandlingene på par av likt forsøksmateriale, hvor man bruker myntkast for å
avgjøre hvem av de to i parene som skal behandles, og den andre blir da kontroll. 
    Dataene i et forsøk kan være uerstattelige. Ha mer enn en kopi av dataene. Skriv
eksperimentprotokollen i detalj. Før en detaljert kronologisk felt- eller labjournal. Ikke stol
på egen hukommelse. Bruk tid på å transkribere, systematisere og kvalitetssikre data.
I felt marker data både på kart og via GPS. 

Variable og lineære modeller

En variabel er noe som blir målt eller observert. Variablene får spesifikke verdier. Den
variabel som kontrolleres og manipuleres av den som utfører forsøket kalles uavhengig
variabel også kalt forklaringssvariabel, prediktorvariabel, prediktor, uavhengig faktor
eller  faktor, og forklarer variasjonen man finner. Den variabel som blir avhengig av den
uavhengig variabel  kalles avhengig variabel  eller responsvariabel. Variasjonen i
responsvariabel er relatert til  forklaringsvariabel. I en grafisk framstilling settes
responsvariabel på y-aksen (ordinat) og forklaringsvariabel på x-aksen (abscisse).  I et
eksperiment undersøkes responsen på en avhengig variabel ved å foreta endringer i
uavhengige variable. Et problem i et forsøksoppsett er det hvis det finnes flere
uavhengige variable som den som utfører forsøket ikke er oppmerksom på.
Individene/tilfellene som det gjøres eksperimenter med kalles en eksperimentell enhet.
Eksperimentelle enheter kan deles opp i randomiserte grupper, og alle eksperimentelle
enheter må behandles likt. Forklaringsvariable kan være korrelert med hverandre, og det
samme kan responsvariablene. Det var R.A. Fisher som innførte randomisering,
slumptall og tilfeldig prøveutvalg i design av eksperimentelle systemer.  Et design hvor
noen utfall blir systematisk favorisert vil gi en skjevdeling av resultatene.  
Kategoriske variable plasserer individer i kategorier eller grupper f.eks. kjønn eller
farger. En kategorisk variabel er en faktor med to eller flere nivårer. Eksempler på
kategoriske data er tellinger (frekvenser) eller % (relative frekvenser) som faller i
forskjellige kategorier. Frekvenser av hendelser har bare positive verdier og den tilfeldige
variasjonen øker med middeltallet. Kategoriske data kvantifiseres ved å telle frekvensen
av forekomsten av hver kategori.   Kvantitative variable får en numerisk verdi som det
utføres regneoperasjoner på.  Noen datatyper har innebygget ikke-normalfordeling og
ikke homogen varianse. 
Til presentasjon av variable brukes regneark f.eks. Excel, hvor hver kolonne
representerer en variabel og hver rad tilsvarer måledata fra hver variabel. En lineær
transformasjon endrer en original variabel til en ny variabel.

Variablene kan være kontinuerlige som vekt- og lengdeenheter eller de kan være
diskrete (diskontinuerlige). Diskrete data kan bare være hele tall. Nominal er  variable
som er navnet på en kategori, f.eks. blomsterfarge, jordtype, jordtekstur eller inndeling
i bruksområder for et landskap.   Ordinal er data som kan rangeres, f.eks. Juvenil,
umoden, adult; eller inndeling i: sjelden, tilfeldig, vanlig og dominant; eller hvor man har
en skala som går fra 1 (dårlig) - 5 (bra).

   Analysen går ut på å tilpasse statistiske modeller hvor man kan forutsi
responsvariable, kalt avhengig variabel y, og en eller flere prediktorvariable

1 2(uavhengig variable) eller kovariable, kalt x , x  osv. Man skaffer seg verdier for hver
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respons- og prediktorvariabel fra en prøveenhet (samplingsenhet) eller eksperimentell
enhet fra populasjonen. En hypotese kan være: “Foreldrenes inntekt påvirker IQ hos
barna”. Både inntekt (prediktor)  og IQ (avhengig variabel) er kontinuerlige, og kan
presenteres i en  regresjonsanalyse. IQ-målinger er omstridte, men brukes her bare som
et eksempel.  Hvis man i tillegg bringer inn foreldrenes IQ har man 2 kontinuerlige
prediktorer, en avhengig variabel,  og resultatene kan behandles med multippel
regresjon.  I multippel regresjon har man en kontinuerlig responsvariabel og to eller flere
kontinuerlige forklaringsvariable, ingen kategoriske variable. Bringer man inn kjønn
(mann/kvinne) er dette en kategorisk variabel. En kategorisk faktor kan være fiksert eller
tilfedlig (random). En fiksert faktor er presist definert og har klare nivåer, mens en tilfeldig
faktor kan være genotype eller blokk. 

Vi lager en modell som omfatter prediktorvariabel og parametere som relateres til
prediktorvariabel.

Responsvariabel - prediktorvariabel1+ prediktorvariabel 2 +.. +.. + feil

En slik modell for vekst av planter kan være:

Vekst ~ genotype + nitrogen + vann + lys + fotoperiode + temperatur + P/K

Dette er eksempel på en generell lineær modell, hvor man kombinerer variansanalyse
og regresjonsanalyse, og får en modell som beskriver kvantitativ sammenheng mellom
responsvariabel (y) og forklaringsvariable (x). Responsvariabel settes alltid lengst til
venstre. = kan brukes i stedet for ~ i modellen, men = betyr ikke det samme som i en
matematisk ligning. ~ betyr forklart ved.  
Det må tas hensyn til rekkefølgen av variable, og hovedeffekt må komme foran lavere
ordens interaksjoner, bl.a. nestede effekter må komme etter føste ordens interaksjon.

Modelltilpasning går ut på å finne prediktorvariable som best mulig beskriver
sammenhengen, og fjerne prediktorvariable som er unødvendige, for å lage en enklest
mulig modell. Parsimoni design for modellen vil si å finne minimum antall faktorer som
er nødvendig for å forklare responsen.

Krøllstreken (~) betyr modellert av 
+ i modellen betyr at en forklaringsvariabel er inkludert i modellen
* i modellen betyr både inkludering av forklaringsvariable og interaksjon mellom disse
forklaringsvariablene
F.eks. i modellen Y ~ A*B + , i et faktorielt eksperimentdesign tester man de to
uavhengige kildene A og B og hvordan de bidrar til variasjon, men også om det er noen
interaksjon mellom A og B.
/ i modellen betyr  nesting av forklaringsvariable
| i modellen betyr betinget av f.eks.  Y ~ X|W + , betyr Y som modell av X gitt W.
: i modellen betyr interaksjon

Eksempel på en statistisk enfaktormodell er:

hvor Y er responsvariabel som angir variasjon i respons som blir forklart med (~)  med
X som er prediktorvariabel (forklaringsvariabel, faktor, prediktor, behandling, uavhengig
variabel), samt en restvariasjon ,. Restvariasjonen kalles uforklart variasjon.
Kategoriene av en faktor kalles nivåer, prøve eller behandling. Responsen er data eller
datavariable. Observasjonene gjøres på forskjellige prøveenheter eller objekter. 

Kontinuerlige variable faller innenfor en uavbrutt skala. Diskontinuerlige data er som
regel tellinger av hendelser eller frekvenser. En serie målinger kalles en fordeling.
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I statistikk betyr populasjonen samlingen av alle de individuelle tilfellene/objektene som
inngår i undersøkelsen og prøve er de observasjonene vi bruker i vårt forsøk.
Karakteristiske egenskaper ved populasjonen som varierer fra individ til individ (forsøk
til forsøk) kalles variable. Lengde, høyde, alder, fluks og temperatur er eksempler på
biologiske variable som kan bestemmes ved et tall som er observasjonen. 
    De verdiene vi får ved å undersøke vår prøve/sampel tjener som estimater av de
statistiske  populasjonsverdiene. Prøven/sampel trekkes fra en større populasjon. En
god prøve er lik og representativ for  populasjonen den er tatt fra. Det er sjelden praktisk
å undersøke alle enhetene i populasjonen, derfor tar vi et en prøve. Hvert individ/tilfelle
i populasjonen må ha lik mulighet til å bli trukket ut når vi tar ut prøver. Hvis man har
mulighet til det bør det brukes slumptall ved utvalget. Ved systematisk sampling av
prøver starter man et sted og samler systematisk f.eks. hvert fjerde individ: Ved
klyngesampling deles populasjonen opp i seksjoner eller klynger og så velger man
randomisert ut en klynge hvor alle individene velges. Ved stratifisert (lagdelt) sampling
deles populasjonen i subpopulasjoner hvor individene har samme egenskaper f.eks.
kjønn eller alder og så trekker man tilfeldig ut individer fra hver subgruppe. Dette er noen
eksempler på samplingsteknikker. Mange statistiske metoder forutsetter at
observasjonene i en prøve er uavhengig av hverandre.
Forhold, prosent og hastighet/rate er eksempler på avledete variable. En respons målt
som prosent er begrenset mellom 0 og 100. 

    For å kunne undersøke effekten av forskjellig behandling må du være sikker på at
gruppene som mottar behandlingen er like.  Vi ønsker å foreta en generalisering slik at
det som er sant for prøve også er sant for populasjonen.
Statistiks kalles en enkelt prøve-verdi. Biologer kan få mer enn en observasjon for hver
prøveenhet. F.eks. kan man i en prøverute telle antall planter og måle pH i jorda.  Et og
samme objekt kan f.eks. både veies og måles lengde av, og disse kan være kovariable.
Dette gir bivariable data og det finnes egen statistikk for dette. Mætsjete par får man
hvis man studerer samme objekt før og etter behandling i et eksperiment.
    Dummyvariable (etterligningsvariable) brukes som “brytere” som skrur av eller på en
parameter i en ligning. Kan brukes bl.a. i regresjonsanalyse hvor man kutter ut deler av
prøven ved å bruke f.eks. 0 og 1 for å indikere om en verdi hører med til gruppen eller
ikke, eller hvor man bruker 0 for kontroll og 1 for behandling. På denne måten kan man
bruke en regresjonsligning på mange forskjellige undergrupper.
    To variable er ortogonale når kunnskap om en variabel ikke gir noe kunnskap om
den andre variabelen. For kontinuerlige variable er dette lite sannsynlig, siden de kan
være korrelert ved en tilfeldighet. To faktorer er ortogonale til hverandre hvis
variabiliteten forklart ved hver av faktorene er den samme uansett om den andre
faktoren er blitt tatt med i betraktning eller ikke. Man tilstreber ortogonalt design, hvor
man ikke mister noen av variabelverdiene. Kvadratsummen (SS) til to ortogonale
variable er lik SS til modellen som inneholder begge variable. Ved ikke-ortogonalt design
mangler behandlingskombinasjoner, og det er korrelasjon mellom forklaringsvariable.
    Det kan være interaksjoner i form av enkel additiv eller lineær sammenheng mellom
to variable. Er det atskilte effekter for hver av de to variable eller det det mer komplisert
sammenheng som involverer begge variable ? To x-variable har interaksjon hvis effekten
av den ene x-variabelen på y avhenger av nivået av den andre x-variabelen.

Prøven og populasjonen

Vi ønsker å trekke en konklusjon/slutning om en samling av alle mulige observasjoner
kalt statistisk populasjon (må ikke forveksles med en biologisk populasjon)
Prøven er de individene/tilfellene vi studerer og som vi tar ut av den statiske
populasjonen Prøvestørrelsen (antallet observasjoner) angis med symbolet n. I den
statistiske populasjonen er det uendelig antall tilfeller. Egenskapene til prøvestørrelsen
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kalles statistiks. Samplingen bør være tilfeldig fra den statistiske populasjonen  fordi
man ønsker å bruke f.eks. middeltall og varianse (sampel statistiks) til å beskrive hele
populasjonen. Statistisk populasjon må defineres før studiet/forsøket begynner, og ofte
er den så stor at man ikke kan måle alle tilfellene.  Jo større antall for n desto mer
nærmer verdiene for sampel statistiks seg den statistiske populasjonen. Spredningen
sier noe om hvordan data samler seg rundt den sentrale tendensen.

1 2 3 nVi tar tilfeldig n prøver/observasjoner/tilfeller fra populasjonen: (x , x , x ,.....,x ). Vi
ønsker å finne middelet/gjennomsnitt og spredningen dvs. hvor forskjellige
observasjonene er. Observasjonene kan i enkelte tilfeller vektes forskjellig. For data som
viser eksponensiell vekst så er det geometriske middel bedre enn det aritmetiske middel.
Det aritmetiske middelet sier noe om tendensen. I mange tilfeller er middelet
meningsløst bl.a. for ordinaler.

En form for gjennomsnitt er median eller midtverdien.  Det er den verdi hvor halvparten
av målingene ligger under og den andre halvparten over. Median er den variabelen som
deler den totale frekvensen i to halvdeler. Median finnes ved å arrangere alle data i
rekkefølge fra den minste til den største. Hvis n er er oddetall er median i midten av den
sorterte listen. Hvis n er et liketall ligger median mellom de to senterobservasjonene.
Mode (modalverdi) til datasettet er det tallet/kategorien som forekommer oftest, i størst
frekvens.  Fordelingen kan ha bare en topp (unimodal) eller to topper (bimodal).

1 2 3Kvartiler gir et mål på spredningen og midten og kvartilene Q , Q  og Q  deler de
sorterte verdiene i fire like deler. p-persentil til en fordeling er verdien slik at p% av
observasjonene faller under denne. Median er 50. persentil. 

1 9999 persentiler P ,...P  deler dataene inn i 100 grupper med 1% av verdiene i hver
gruppe. 
Første kvartil er 25. percentil, andre kvartil er median, 3 kvartil er 75. persentil. Første

1kvartil (Q ) har 1/4 av observasjonene under seg og 3/4 av observasjonene over seg,
1dvs. skiller de nedre 25% fra de øvre 75%. 25% av verdien er mindre eller lik Q , og 75%

1 2av verdiene er lik eller større enn Q . Andre kvartil (Q ) er medianen og skiller de nedre
350% fra de øvre 50%. Tredje kvartil (Q ) skiller de nedre 75% av verdiene fra de øvre

25%. 

For å finne en persentil ordnes observasjonene i økende rekkefølge, og tell deretter opp
til den aktuelle % fra bunnen av listen.  99 er høyeste persentil, 1 er den laveste. I
boksplot får man en kortfattet presentasjon av 25 og 75 persentil, en linje i boksen er
median og linjene ut fra boksen angir største og minste verdi. Interkvartilområde er
forskjellen mellom første kvartil (den observasjonen som har 25% av observasjonene

3 1under seg og tredje kvartil (som har 25% av verdiene over seg) dvs. Q -Q .

Regneeksempel:
For tallene 26, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 2 blir middeltallet m=7, median =4.5 og mode er 2. For en
perfekt symmetrisk fordeling vil median, mode og middeltall være like. Er det en skjev
fordeling blir de forskjellige. For følgende tall 9.2, 11.5, 13.2, 19.7, 29.4 og 50.1 vil
median være 16.45, mens gjennomsnittet m=22.18333 
For 5 blader med lengde 28, 16, 24, 31 og 27 mm vil middelverdien bli 25.2 mm og
median=27

Deskriptiv statistikk
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Spredningen av prøven kan presenteres på forskjellige måter. 
Deskriptiv statistikk omhandler presentasjon og oppsummering av data, og gir en
forenklet oversikt over datavariable.  Deskriptiv statistikk omfatter middeltallet,
standardavvik, standardfeilen til middeltallet, konfidensintervallet til middeltallet, skjevhet,
kurtosis, median, maksimums- og minimumsverdi og intervall. Alle data fra et
forsøk/eksperiment bør beskrives med deskriptiv statistikk og plottes grafisk slik at man
blir kjent med tallmaterialet før man går videre med de statistiske analysene.

iDet arimetiske middeltallet /middelverdien for en serie målinger x  , antall
1 2 3 nn,(observasjoner) beregnes ved å dividere summen av observasjoner (x , x , x , ...x )

med antall observasjoner (n) og er lik:

   
Utligger-verdier har stor effekt på middeltallet, standardavvik og skalaen på histogram.
Den sanne verdien : (my), snittet av populasjonen, som finnes ved å foreta et uendelig
antall målinger finner vi aldri. Vi bruker greske bokstaver for å beskrive den statistiske
populasjonen, de sanne verdiene som vi aldri finner, men som vi lager et estimat for.
Graden av spredning av målingene rundt middeltallet kalles variansen (s ). Variansen2

er et viktig mål på variasjon.

 Variansen av populasjonen er F . I de fleste tilfeller kjenner vi ikke F og må bruke bruke2

standardavviket (s) for å gi et estimat av F (sigma).
Variansen av en prøve tatt fra populasjonen er gitt som:

Telleren i ligningen er kvadratsummen (SS - “Sum of Squares”), summen av
observasjonenes avvik fra middeltallet. n er antall målinger, og vi bruker n - 1 i nevneren,
antall frihetsgrader,  siden en av målingene har blitt brukt til å beregne middeltallet x.
Variansen til forskjeller og summer er lik summen av varianser. 
Man tar kvadratet til differansen mellom hver enkelt observasjon og det arimetiske
middeltall, kvadratene summeres og dividerer på n-1. Summen av kvadrerte avvik kalles
kvadratsummen (SS). Kvadratsummen dividert på antall frihetsgrader kalles
middelkvadratet (MS, “Mean square”). Det finnes 6 forskjellige typer kvadratsummer
(type I-VI SS), hvorav flere benyttes i hypotesetesting av modeller.
 
Standardavviket (s) som er det vanligst brukte mål på variasjon og spredning; er
kvadratroten av variansen:
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Både observasjonene og standardavviket vil ha samme enheter, men variansen vil ha
enheter som kvadratet av måleverdiene.   En samling middeltall vil også ha en fordeling
og standardavviket til denne fordelingen kalles standardfeilen. En fordeling beskrives
av senteret og spredningen og for en normalfordelingskurve blir dette middeltallet og
standardavviket. 
Standardfeilen (S.E.) er standardavviket til middeltallene gitt ved:

s er standardavviket til prøve (sampel).

   Ser vi på fordelingen av middeltall blir også disse normalfordelte. Dette forklares ut
fra Sentralgrense-teoremet. Teoremet sier at for prøver med tilstrekkelig størrelse så
vil den virkelige fordelingen av middeltallene fra disse prøvene bli normalfordelte.
Fordelingen av middeltall vil nærme seg mer og mer normalfordelingen når
prøvestørrelsen øker. Men hva med middeltallet for middeltallene ? Jo det blir
populasjonsmiddelet, den sanne :. Hva er da standardavviket til fordelingen av
middeltall ? Det blir ikke standardavviket til populasjonen, men vi deler standardavviket
på kvadratroten til prøve-størrelsen og får da standardfeilen. For å beregne
standardavviket til fordelingen av middeltall må vi vite standardavviket til populasjonen
og antall tilfeller/observasjoner i hver prøve. Standardavviket til en fordeling av middeltall
kalles altså standardfeilen til middeltallet (angitt som ovenfor). Det kalles standardfeil
fordi den angir feilen ved å bruke middeltallet til sampel i stedet for : som er middeltallet
til populasjonen.

   Det er av begrenset verdi å sammenligne variasjon i data hvor middeltallet er svært
forskjellig. Man bruker da variasjonskoeffisienten (CV,  “coefficient of variation”).
Denne angir forholdet mellom standardavvik/middeltallet og uttrykkes i %. 

Regneeksempel:
Hvis middeltallet er 3 og standardavviket  0.54 er CV=0.54/3C100 % = 18 %.

I de fleste tilfeller får alle datapunktene lik vekt under analysen, men noen ganger
ønsker man å vektlegge noen datapunkter mer enn andre. Man kan ha vektet middel og
vektet varianse.

Hvis man har tall som varierer i tierpotenser f.eks. flere tall som omfatter 1, 10, 100 og
1000 kan middeltallet være lite illustrerende. I slike tilfeller kan geometrisk middel være
mer velegnet. Geometrisk middel vi være n-te roten av produktet av alle dataene.
Harmonisk middel er resiprok-verdien til gjennomsnittet av alle resiprokverdiene. 

Irregulære fordelte data er noe man ofte opplever i økologiske eksperimenter og
observasjoner i atferdsstudier. Data kan f.eks. fordele seg med to topper, i stedet for en
som man har i normalfordeling.  Slike data er det umulig å transformere, og det har
ingen hensikt å angi middelverdien. Bedre er det å bruke median og interkvartil-verdi.
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Man må dessuten bruke ikke-parametriske tester. 

Kolgomorov-Smirnov test kan brukes til å teste om fordeling av en prøve er signifikant
forskjellig fra normalfordeling. Hvis man får en p-verdi #0.05 forkastes nullhypotesen,
dvs. fordelingen er signifikant forskjellig fra normalfordelingen. 

Kvantiler

Kvantiler brukes til å angi midten og halene på datasettet. Median er lik 50% kvantil.
Midten av datasettet ligger mellom 25% og 75% kvantil. Halene på fordelingen er verdier
som er mindre enn 2.5% kvantil og større enn 97.5% kvantil

Plotting av måledata

Den beste måten å få oversikt over måledata er å lage et grafisk plot. Fra et plot kan
man tolke, finne sammenheng, form og retning på data, kurver kan glattes og
utliggerdata kan presenteres.
Data kan presenteres grafisk som linjeplot, punktsky/prikkplot (scatterplot),
stolpediagram, histogram (fordeling av observasjoner av kontinuerlig variable) eller
kakediagram (prosenter og andeler). Hvis midtpunktene i hver blokk i et histogram
forbindes med en linje har vi et frekvenspolygon. Grafer for kategoriske data kan være
stolpediagram eller kakedigram. Et histogram samler måleverdiene i intervaller, og
oppsummerer et stort datasett ved å dele det opp i klasser. Finn et intervall og velg
intervallet slik at det gir ca. 10 intervaller, fordel data i intervaller og presenter dem i
histogram. Bredden på klassene i histogrammet = (maksverdi - minimumsverdi)/antalll
klasser. På histogramet viser den horisontale aksen antall klasser og den vertikale aksen
er frekvensen. 
     Et Boksplot består av et rektangel med en tverrlinje ved medianen og boksen

1omfatter nederst første kvartil (Q ), medianen og øverst tredje kvartil (Q3). Området i
boksen, median +- 25% kvartil, kalles spredningen. Utliggere (uvanlige verdier,
“outliers”)  kan presenteres i boksplot som *. Strekene (“værhårene”) ut fra boksen viser
litt forskjellig i de forskjellige statistikk-pakkene, men kan vise verdiene som er mindre

1 3 1 3 3 1enn Q  - 1.5(Q -Q ) og større enn Q  + 1.5(Q -Q ).
    I prikkplot som viser sammenhengen mellom to kvantitative variable skal alltid
uavhengig variabel (forklaringsvariabel) avsettes på den horisontale aksen hvis en slik
finnes.
    I tidsserieplot med observasjoner versus tid settes tiden på den horisontale aksen.
    Tapte data er en eller flere observasjoner som man har mistet, men som det var
planlagt å måle. Man må skille mellom tapte verdier og nullverdier. Nullverdier er reelle
data. En regresjonslinje kan brukes til å prediktere en respons y for en
forklaringsvariabel x. Ekstrapolering brukes til å prediktere på utsiden av verdiene for
forklaringsvariabel og kan derved være svært unøyaktive. 
    En linje kan transformeres ved logaritme (log), resiprok (1/t) eller kvadreres (t ). For2

en variabel som vokser eksponensielt så vokser logaritmen lineært. 

I en tabell start med den viktigste kolonnen først.

Statistisk modellering og generelle lineære modeller

Generelle lineære modeller (GLM) danner grunnlaget for de fleste statistiske
undersøkelsene man utfører f.eks. regresjonsanalyse, ANOVA, t-test, clusteranalyse,
faktoranalyse, kanonsisk korrelasjonsanalyse etc. Således er GLM et nødvendig verktøy
i statistisk analyse, og erstatter mange av de “gamle” statistikk-testene.
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En lineær modell betyr ikke nødvendigvis at det er en rettlinjet sammenheng mellom
responsvariabel og forklaringsvariabel. Modeller som er ikke-lineære kan bli lineære via
transformasjon. 
  Modellen som brukes må spesifiseres med en ligning som best mulig karakteriserer
dataene som foreligger. Modellen er en ordligning med responsvariabel satt opp lengst
til venstre, og spesifiserer en eller flere kontinuerlige eller kategoriske forklaringsvariable.
 Man forsøker å finne varible som  ikke endrer seg ved lineære transformasjoner av
variablene. F.eks. vil korrelasjon mellom to variable bli den samme selv om man foretar
en lineær transformasjon av den ene eller begge variablene. Variansanalyse, regresjon
og korrelasjon danner grunnlaget for GLM, og baserer seg på lineær algebra med
matriser, determinanter, egenverdier og egenvektorer. GLM kan betraktes som en
utvidelse av linær multippel regresjon hvor man bare har en avhengig variabel. 
Den lineære modellen er:

, men til forskjell fra en rett linje er er y en samling resultatvariable, x er en samling med
variable eller kovariable og b er en samling av koeffisienter, kalt regresjonskoeffisienter,

0en for hver x-variabel. b  er en samling med skjæringer med y-aksen, kalt konstanter
eller “intercept”, en for hver y når x=0. e angir feil (“error“) i modellen. Utfordringen er å
bestemme den rette typen modell som best beskriver sammenhengen mellom
responsvariable og uavhengige variable.

I multippel regresjonsanalyse kvantifiserer man sammenhengen mellom flere
uavhengige variable (prediktorvariable) og en avhengig variable, og en regresjonsligning
kan brukes til å prediktere (forutsi) sammenhenger mellom variable. Prediktorvariable
kan være kontinuerlige eller diskrete. Kontinuerlige variable kan presenteres som
kolonnevektorer med n elementer.  Kategoriske variable kan presenteres som en
samling av vektorer, samme antall som kategoriske variable.  Hver vektor inneholder
nuller (0) og enere (1), 1 indikerer at tilfellet tilhører tilsvarende kategori. GLM er
forskjellig fra multippel regresjon ved at det kan være en lineær kombinasjon av flere
avhengige variable.

Variansanalyse (ANOVA) har bare en kategorisk prediktorvariabel med forskjellige
nivåer. Regresjon har bare kontinuerlige prediktorvariable, fra en til mange.
Kovariansanalyse (ANCOVA) har både kategoriske og kontinuerlige prediktorvariable,
og kombinerer regresjon og ANOVA. Kontinuerlige prediktorvariable har forskjellige faste
verdier. Prediktorvariable kan være faste eller variere tilfeldig. 

Hvis vi har enfaktormodellen Y ~ X + ,   så er dette en enkel lineær regresjonsmodell
Vi kan se på trenden i respons (Y) ved forskjellige nivårer av faktoren X, og forskjellene
i respons kan analyseres ved ANOVA. ANOVA viser sin styrke når modellen har to eller
flere faktorer som kan enten være kategoriske, kontinuerlige eller begge. 

GLM har en lineær prediktor, inneholder en struktur på feilene og en linkfunksjon.
Strukturen på feilene behøver ikke være normalfordelte, men kan ha være skjevfordelte,
skew eller  kurtosis, og i GLM er det mulighet å spesifisere forskjellige fordelinger av
feilene i familier : Binomial, Poisson, Gamma, eller eksponensiell. 

Parameterestimering og hypotesetesting utføres i GLM. Den totale kvadratsummen i et
datasett (Total SS), og som gir et mål på variasjon, blir fordelt mellom kvadratsummen
forklart av modellen (Modell SS) og uforklart variasjon (Error SS). Kjenner man Modell

1 kSS og Error SS kan man utføre tester hvor alle regresjonskoeffisientene (b -b ) for x er
lik 0, dvs. rette linjer gjennom datasettet som tilsvarer stormiddeltallene ( “grand
means”). I GLM opererer man med sekvensiell SS (SeqSS eller type I SS) og tilpasset
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SS (AdjSS, type III SS). Disse blir like store hvis vi har bare en forklaringsvariabel.  Seq
SS er mengde variasjon (SS) forklart av en variabel når alle de foregående ledd i
modellen er statistisk eliminert. Høy SeqSS indikerer en god prediktor. AdjSS er mengde
variasjon (SS) forklart av en variabel når alle de andre forklaringsvariable i modellen er
statistisk fjernet. SeqSS og Adj SS for siste trinn i modellen vil alltid være den samme.
En analyse med kategoriske forklaringsvariable ser på forskjell mellom middeltall, mens
med kontinuerlige forklaringsvariable ser man på den lineære sammenhengen mellom
x- og y-variabel. ANOVA-tabellen oppsummerer evidens basert på hvorvidt en
forklaringsvariabel er relatert til en datavariabel eller ikke. Koeffisienttabellen viser
hvordan variablene er relatert, og gir en ligning som gir muligheten til å prediktere en
datavariabel ut fra en forklaringsvariabel. Forskjellige nivåer av kategoriske variable
representeres som avvik, og kontinuerlige variable er relatert til datavariabel via
stigningskoeffisienten.

 Blandet effekt modeller (“mixed effect models”) inneholder en blanding av tilfeldige
effekter (“random effects”, som bare påvirker variansen til y) og fikserte effekter (“fixed
effects”, som bare påvirker middelverdien til y) for en eller flere av de kategoriske
variable. Det kan være vanskelig å skille mellom tilfeldige og fikserte effekter. Tilfeldige
effekter er ikke-informative og kan være genotype, faktornivåer, størrelse eller fysiologisk
tilstand. Fikserte effekter er informative
Eksempler på forskjellige typer modeller hvor y er responsvariabel og x og w er
kontinuerlige forklaringsvariable. 
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Modell Statistikk

y-x                             Regresjon

y-faktor En-veis ANOVA

y-faktor1 + faktor 2 To-veis ANOVA

y-faktor1*faktor2*faktor3 Faktoriell ANOVA

y-x + faktor Kovarianse

y- x*faktor Kovarianse

y-1/2/3 Nestet ANOVA for faktorene 1,2 og 3

y-faktor1*faktor2*faktor3+
error (faktor1/2/3)

Splitplot ANOVA

y-x + w Multippel regresjon

y-x*w Multippel regresjon

y-x + l(x )+w+l(w ) Multippel regresjon2 2

y-s(x) + lo(w) Ikke-parametrisk modell, s er glattingsfunksjon og
lo er loess. 

Modellen y= e  er ikke-lineær, men blir lineær ved å ta logaritmen på begge sider ava+bx

likhetstegnet og blir da:
lny= a +bx

Modellen y=a + bx + cw har to kontinuerlige forklaringsvariable og er av typen:
y-x + w

Generaliserte modeller brukes når variansen ikke er konstant eller feil (error) ikke er
normalfordelt og i slike tilfeller brukes glattingsfunksjon. 
Telledata uttrykt som forhold analyseres med logistisk regresjon.
Talledata uttrykt ikke som forhold analyseres som log-lineære modeller av tellinger. 
Forholdsdata har faste grenser, variansen er ikke konstant og feil (error) er ikke
normalfordelte.
Telledata har en responsvariabel som heltall (integer) og det kan forekomme mange 0.
Variansen øker lineært med middeltallet.
I en generalisert modell har man en errorstruktur, en lineær prediktor og en link-funksjon.
Link-funksjonen sikrer at tilpassete verdier holder seg innen visse grenser f.eks. bruk av
gammafunksjonen. 

Eksperimentell design/Forsøksdesign 

Formuler en klar hypotese og foreslå en akseptabel test som klart avgjør om hypotesen
er sann eller gal. Hypotesene testes med kontrollerte eksperimenter. Dette gjøres
gjennom en flertrinnsprosess:
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1. Gjør observasjoner
2. Still spørsmål
3. Formuler hypoteser som gir forslag til svar på spørsmålene
4. Lag prediksjoner ut fra hypotesene. Prediksjoner er framtidsbeskrivende og gjør

at man kan trekke konklusjoner om framtidige forhold.
5. Test prediksjonene ved å gjøre flere observasjoner og utfør flere eksperimenter

Mange forsøk gjøres uten en klar hypotese, og man ser bare på hva som skjer. En slik
strategi kan som regel gi mange forklaringer på resultatet man oppnår. I et eksperiment
ønsker man å få maksimalt med informasjon ut av datasettet, samtidig som man må
være klar over datasettets begrensninger. Er alle de eksperimentelle enhetene like ved
forsøksstart ? Dette må vises og ikke tas for gitt. Prediksjoner fra hypotesen brukes til
å forutsi hva som vil skje. Selv om en teori kan forklare observasjoner, behøver
nødvendigvis ikke observasjonene forklare teorien. Grekerne brukte episykler for å
forklare planetbevegelser, men etter hvert som man oppdaget at planetbevegelsene var
mer kompliserte tok man i bruk stadig nye episykler for å kunne forklare bevegelsene.
Det vil si at modellene ble mer og mer komplekse. 
    Hvis alle behandlingskombinasjonene er likt representert har man et ortogonalt
eksperiment. 

Randomisering (tilfeldig utvalg), replikat (gjentak) og uavhengighet 

   Det er vanskelig å trekke konklusjon fra en eller noen få observasjoner. Det er derfor
to hovedkrav for et godt eksperiment og det er randomisering, replikat og
uavhengighet. Replikat vil si at behandlingen gis til mer enn en eksperimentell enhet.
Randomisering vil si at hvert potensielle eksperimentelle subjekt har samme
sannsynlighet for å havne i eksperimentgruppen. Prøven må være representativ og
replikatene må være uavhengige av hverandre. Det er ikke noe fast svar for hvor mange
eksperimentelle enheter man trenger per behandling. Før vi svarer må vi vite noe om
presisjonen vi krever. Venter vi å finne signifikante forskjeller på 1%, 2 %, eller 20 %
nivå? Hvor stor er den naturlige variasjonen innen hver eksperimentell enhet ? Jo flere
replikater desto sikrere resultat, men økt antall replikater gir økte kostnader i tid og
penger. 
    Randomisering er ikke lett. Hvordan skal man plukke ut trær i en skog som det skal
foretas målinger på ? Det er mulig å plukke ut tilfeldige punktkoordinater fra kartet og
velge nærmeste treet fra punktkoordinatene. Men har de utvalgte trærne lik
sannsynlighet for å bli valgt ut som hvilke som helst andre trær ? Sannsynligvis ikke,
siden de fleste trær har en samlet romlig fordeling. En måte å velge ut måletrær er å
nummerere alle trærne i skogen, og deretter trekke tilfeldig ut tall. Man skjønner at dette
kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis. Det kan være negativ kovarianse mellom
individer hvor et stort individ gir et lite naboindivid. Hvis prøvene tas ut slik at alle i en
gruppe kommer fra et godt habitat og de i en annen gruppe kommer fra et dårlig habitat
vil man få forskjell i middeltall uten å ha foretatt noen behandling i det hele tatt. Et kart
over et forsøksområde kan inndeles i ruter og deretter brukes slumptall for å velge
prøverute. 
     Pseudoreplikater er ikke ekte replikater. Pseudoreplikater er f.eks. gjentatte
målinger på samme individ eller målinger i samme miljø. Romlig pseudoreplikasjon skjer
hvis flere målinger er tatt i nærheten av hverandre. Hvis man i et forsøk har et stort antall
frihetsgrader opererer man sannsynligvis med pseudoreplikater. 

Anta at man gjør et forsøk med et sprøytemiddel hvor man har 8 kvadratiske
forsøksfelter som er sprøytet, hvert felt med 60 planter som det tas målinger på og
målingene gjentas 6 ganger gjennom vekstsesongen. Tilsvarende har man 8 forsøksfelt
som ikke er sprøytet med tilsvarende antall planter og målinger som nevnt foran. Hvor
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mange replikater har man i dette forsøket ? Det betyr ikke at man har 
16 x 60 x 6 = 5 760 replikater. De 6 gjentatte målingene er ikke replikater. De 60
plantene på hvert kvadrat er heller ikke replikater, siden disse vil oppføre seg likt. Man
har derimot 8 replikater for hver behandling med 7 frihetsgrader. I alt har man 2 x 7 = 14
frihetsgrader i dette forsøket. 

Komplett randomisert og faktorielle eksperimenter

Et balansert eksperimentelt design har likt antall eksperimentelle grupper i hver
behandlingsgruppe, hvis ikke er det et ubalansert design. Man har enfaktor-design hvis
man bare varierer en enkelt faktor under eksperimentet, men det som oftest flere nivåer
av denne ene faktoren.  I tofaktor-design er det to faktorer, og det blir mulig å si noe
om hovedfeffen av hver faktor samt interaksjoner mellom de to faktorene. Man må skille
mellom faktorer og forskjellige nivåer av en faktor. I et tofaktor-design med f.eks. fem
nivåer av faktor 1 og to nivåer av faktor 2 gir dette 10 behandlingsgrupper.  Ved n-faktor
design har man n forskjellige uavhengige faktorer og måler responsen av disse. Hvis
mange faktorer varierer samtidig blir det et stort eksperiment. Ved komplett randomisert
design trekkes individene som får behandling helt tilfeldig ut.     

Ved randomisert blokk-design samles de eksperimentelle enhetene i blokker, og
blokkene er relativt like internt. Hver blokk får alle behandlingstypene. Hvis vi skal samle
prøver fra et stort areal kan det være en underliggende systematisk kilde til variasjon
som skyldes gradienter i omgivelsene. Slike gradienter kan være vind, drenering, vann-
og næringsinnhold eller eksponering. Vi deler ved randomisert blokk-desing
forsøksenhetene inn i like mange blokker som vi har replikater/gjentak. Man må unngå
pseudoreplikasjon dvs. replikater som ikke er statistisk uavhengige. Formålet er å få
variasjonen innen blokkene så liten som mulig. Det kan lages blokker i rom f.eks. et
eksperiment i hvert drivhus, eller man kan lage blokker i tid. 
 Ved å dele inn i blokker kan vi kontrollere variasjonen, og samle alle individene som har
lik blokkvariabel, men fordeler individene tilfeldig i hver blokk.  Dette er velegnet hvis det
er et forsøksfelt som har en gradient i variasjon. En eksperimentell enhet er den minste
oppdelingen av materialet. Forskjellige bord i et drivhus eller vekstrom er velegnet som
blokker hvis det finnes gradienter i lys eller temperatur i vekstrommet eller drivhuset. Et
jordstykke kan også deles inn i blokker. Hvis individer vi undersøker ikke har lik alder,
så kan alder brukes som blokkfaktor, og deretter kan man gjøre sammenligninger innen
blokken.  Det er også mulig å betrakte alder som en kovariabel, i stedet for blokking.
Kovariabelen må være en kontinuerlig variabel. Forskjellene mellom blokkene vil bli
større enn innen blokken. Blokken blir en faktor i ANOVA. Blokkdesign med en faktor gir
et tofaktor-design. En hvilken som helst variabel som du tror påvirker eksperimentet kan
blokkes, og man må kunne måle blokkvariabelen på individene. Det kan også gjøres
blokking i tid. Blokking reduserer variasjonen mellom individer slik at det blir lettere å
oppdage effekter av behandlingen. Lag bare blokker hvis du tror at den faktoren du
blokker på har en biologisk relevans på variabelen du måler. 
   I repetert måling design gjøres det undersøkelse av samme individ over tid, eller
samme objekt måles flere ganger. Et problem er hvis parametere endrer seg naturlig
over tid. 
   Parvis design er en type blokk-design, hvor man deler populasjonen i par, og velger
tilfeldig ut hvem av individene i hvert par som får behandling f.eks. tvillingpar; eller
sammenligning av hann og hunn i parringspar.  
   Hvis vi har et eksperiment med to behandlinger anvendt på samme antall plot kalt r vil
dette gi totalt 2r enheter. Vi kan betrakte disse som to prøver og vi kan slå sammen
disse og lage et estimat for en felles varianse fra to populasjoner hvor de to prøvene ble
tatt fra:
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  Middelkvadratet  (MS) er et mål på variansen-estimatet hvor man deler kvadratsummen
SS på antall frihetsgrader. Dette gir MS varians estimat assosiert med variasjonen
mellom behandlingsmidlene og variansen innen gruppene:

Error ErrorMS  = SS  / d.f.
treatment ErrorF = MS / MS

Jo mindre error MS desto lettere er det å oppdage forskjeller.
Antar at omgivelsesfaktorene innen blokken er relativt konstante og at maksimal
heterogenitet i omgivelsesfaktorene er mellom blokkene dvs. vi antar at det er minimum
variasjon innen blokken og maksimal variasjon mellom blokkene. Total SS kan
reduseres ved å fjerne SS som skyldes varianse mellom blokkene.

total hovedeffekten blokker innen blokkenSS = SS  + SS  + SS

Latin kvadrat design

Latinkvadrat design er en utvidelse av fullstendig randomisert blokkdesign, men hvor
antall nivåer av hver faktor må være den samme. Dette er velegnet hvis man skal
undersøke effekten av forskjellige behandlinger f.eks. gjødsel på noen variable som kan
måles i et kvadrat på bakken. Kvadratnettverket har likt antall rader og kolonner
representert ved antall forskjellige behandlinger og laget slik at bare en spesiell
behandling forekommer bare en gang i hver rad og kolonne f.eks.

A B C
B C A
C A B

Split-plot design 

Split-plot design ble opprinnelig brukt i landbruksforskning og er en randomisert
fullstendig blokk design med en eller flere faktorer som påvirker den eksperimentelle
enheten i hver blokk. En annen faktorer (eller flere faktorer) brukes så på hele blokken
med replikatblokker for hvert nivå av denne faktoren. Blokker og plot brukes om
hverandre, men det er forskjell på split plot og randomisert blokkdesign. Det kan f.eks.
være et forsøk hvor man skal undersøke 3 typer gjødsel og 3 typer pløying på  6
forsøksfelter, hvor man har en type pløying i hvert felt. Det er vanskelig å pløye små felt.
Det samme kan gjelde vanning eller gjødsling på små felt. Split-plot kan man også ha
hvis flere behandlinger utføres i samme vekstrom. De forskjellige behandlingene kan
brukes på plot med forskjellig størrelse. Det blir en ANOVA-tabell for hver av de
forskjellige plotstørrelsene. I ANOVA er det en error-varianse, men i split-plot blir det en
serie ANOVA-tabeller, en for hvert plot fra det største plot med minst replikasjon til det
minste plottet med størst replikasjon. Split-plot eksperimenter blir ofte presentert som
om de var ANOVA eksperimenter, og således gir split plot ofte pseudoreplikasjoner.
Mindre plot er pseudoreplikater av større plot, og forskjellig error varianse brukes til å
teste hypotesene om behandlingene brukt på plot med forskjellig størrelse. 
Modell:

For 3 plot med forskjellig størrelse blir det forskjellig feil i variansen på hvert plot.

Faktorielle eksperimenter
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 Faktoriell design er eksperimenter hvor to eller flere faktorer tas i betraktning og måles
samtidig.  Brukes til å undersøke interaksjoner mellom forskjellige forklaringsvariable.
Responsen av en faktor er avhengig av nivået av en annen faktor. Faktorielle
eksperimenter tillater separasjon og evaluering av interaksjoner mellom effektene av to
eller flere faktorer i et eksperiment. Tofaktordesign er av typen A x B. F.eks. kan
interaksjonen av faktor A ha forskjellig effekt i nærvær av faktor B enn uten B. Alle
kombinasjonene av faktorene inngår i designet. 

Modell:

Trefaktordesign kan være av første ordens interaksjon AB AC BC eller av andre ordens
interaksjon ABC. Når antall faktorer øker så øker interaksjonene raskt. 
Modell:

F.eks. en 2x3 tabell hvor planter dyrkes ved to temperaturer og 3 forskjellige
konsentrasjoner i saltinnhold. Samme antall prøver for hver gir et balansert design.
 Er forskjellig fra nestet design

Nestet design

Ikke alle eksperimenter med 2 eller flere faktorer kan betraktes som faktorielt design. I
et faktorielt design må behandlingskombinasjonene være uavhengig av hverandre, noe
de ikke alltid er. Behandlingskombinasjonene må være tilfeldig fordelt. Hvis vi har 4
temperaturregulerte rom: 10, 15, 20 og 25 C, og ved hver temperatur ønsker man åo

dyrke planter med 5 forskjellige gjødselkombinasjon, og med 3 replikater for hver
gjødselkombinasjon. 5 gjødselkombinasjoner med 3 replikater for hver av temperaturene
krever 60 rom hvis det er et faktorielt eksperiment, men vi har bare 4, og det blir feil i
error-leddet.  
Gjentakene er ikke uavhengig av hverandre siden vi bruker bare 4 rom. Hvordan skal
man finne ut om man har nestet design ?  Man multipliserer alle behandlinger og
replikater. I eksempelet 4 temperaturer x 5 gjødselkombinasjoner x 3 replikater = 60.
Deretter finner man hvor mange uavhengige gjentak/replikater man har. Er dette tallet
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lik 60 i eksempelet er det faktorielt design, er det lavere er det nestet design. 
Skal man utføre eksemplet i praksis bør man heller bruke split-plot design og dele
rommene inn i blokker og deretter sammenligne gjødselkombinasjonene med enveis-
ANOVA innen blokkene.  Det er to typer av kategoriske uavhengige variable: fikserte
effekter og tilfeldige effekter. Fikserte effekter påvirker bare middelet, og tilfeldige
effekter påvirker bare variansen. Observasjoner som påvirkes av tilfeldige effekter er
ikke uavhengige, og bryter således med et viktig basis for mange statistiske metoder.
I studier av pattedyr kan hann og hunn brukes som kategoriske variable, men straks
man har definert en hann følger det samtidig med en rekke annen informasjon som
gjelder hanner generelt. Kjønn er en fiksert effekt. Tilfeldige effekter er faktornivåer som
trekkes ut fra en stor populasjon hvor individene varierer på mange måter, men vi vet
ikke nøyaktig hvordan de er forskjellige. Andre eksempler på fikserte effekter er: lys-
skygge; våt-tørr; ung-gammel; næringsrik-næringsfattig; sprøytet-ikke sprøytet.
Eksempler på tilfeldige effekter er: genotype; foreldre; familie; reirkull; blokker i et felt;
split plot i et plot. I modell I ANOVA er forskjell mellom middeltall forklart bare ut fra
fikserte behandlingseffekter, og har konstant varianse. I modell II ANOVA er
faktornivåene forskjellige fra hverandre, men disse forskjellene skyldes ikke den som
utfører forsøket. 
   I nested design blir data samlet fra flere forskjellige romlige skalaer og det blir
forskjellig errorvarianse for hver av plotstørrelsene. 
Modell:

hvor faktor a, b og c er nestet i hverandre.

Korrelasjon

To tilfeldige variable fra en eksperimentell enhet kalles bivariable og er det flere kalles
de multivariable. Ved korrelasjon vil variasjon i variabel x gi variasjon i variabel y som
derved samvarierer. Man er ofte uten etter retning og styrken til en lineær sammenheng

1 2mellom to tilfeldige variable x  og x  eller x og y.  Ved bivariabel normalfordeling får man
middeltall og standardavvik for hver variabel, og en korrelasjonskoeffisient som et mål
på styrken av sammenhengen mellom de to variable. 

Modell:

    En måte å måle styrken på lineær sammenheng mellom to variable er å bestemme
kovariensen, dvs. hvor mye de varierer sammen. Kovariansen er et kvantitativt mål på
i hvilken grad variasjon i en variabel er assosiert med variasjon i en annen variabel. Hvis
den ene variablen øker (eller minker) hvis den andre øker (eller minker) så kovarierer de.
Kovariansen COV er

Kovariansen varierer mellom -% til +%. Vi kan standardisere kovariensen ved å dividere
på standardavviket til de to variablene slik at målet på styrken på sammenhenget mellom
de to variablene blir fra -1 til +1. 

   Hvis en variabel henger sammen med eller er assosiert med en annen er de positivt
eller negativt korrelert. Selv om de er korrelert behøver ikke den ene være en funksjon
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av den andre. Det er sikkert mulig å finne en korrelasjon mellom antall lungekrefttilfeller
og antall telefonsamtaler, men de har ingen sammenheng med hverandre.

Man må skille mellom korrelasjon og regresjon.
Regresjon- avhengighet mellom en avhengig variabel y og en uavhengig variabel x
som forandres av den som utfører forsøket. Kan brukes til å forutsi/prediktere en
variabelverdi ut fra en en uavhengig variabel. Regresjon kalles å tilpasse en linje eller
kurve til dataene. 
Korrelasjon vil si at verken x eller y er uavhengig variabel. Mye brukt er Pearsons
korrelasjonskoeffisient, eller Spearman rang ordnet korrelasjonskoeffisient på rangerte
data.  Er det ikke noen lineær sammenheng er r = 0. Er det en perfekt positiv
sammenheng er r=+1, for en negativ korrelasjon er r=-1. Betyr r=0 at det ikke er noen
relasjon mellom de to variablene ? Nei, Pearson korrelasjonskoeffisient måler bare
styrken av lineær sammenheng. Pearson korrelasjonskoeffisient bør bare brukes for
lineære sammenhenger
Korrelasjonskoeffisienten for to variable er 

x1 x2S  og S  er standardavviket av de to variablene, n er antall tilfeller.

Nullhypotesen for å teste Pearsons korrelasjonskoeffisienter er at populasjonens
korrelasjonskoeffisent er lik 0, og at det ikke er noen lineær sammenheng mellom de to
variablene. 
Korrelasjon ble innført som begrep av Francis Galton i 1888, brukt første gang som en
indeks av ko-relasjon mellom lengden på underarmen og høyden på mennesker.

Regresjonsanalyse

Regresjon er en parametrisk statistisk metode som forutsetter at restene (residuals) av
forskjellene mellom forventede og observerte verdier av de avhengige variablene er
normalfordelte og med konstant variasjon. Regresjonsanalyse har likhetspunkter med
variansanalyse. Man må først finne stormiddeltallet (“grand mean”) på samme måte som
i ANOVA, og deretter dreies linjen rundt koordinatene for stormiddeltallet inntil de
vertikale avvikene blir minst mulig. Summen av alle avvikene fra denne linjen er lik null.
Ved Modell I regresjon blir de vertikale avvik minimalisert. For Modell II regresjon antar
man at det er feil på begge akser, og antar at alle avvik fra den rette linjen skyldes
målefeil. Det er forskjellige typer regresjon bl.a. lineær og ikke-lineær regresjon.

Lineær regresjon

   Den enkleste form for sammenheng og relasjon mellom to variable er en rett linje. I en
lineær regresjonsmodell er det en lineær sammenheng mellom responsvariabel og
forklaringsvariabel. Vi bruker greske bokstaver når det er snakk om populasjonen. Vi har
y som en avhengig variabel (vertikal y-akse) som avhenger av X som er den
uavhengige variabel (horisontal x-akse). Den rette linjen er av formen Y = A + B X hvor
B er stigningskoeffisienten til linjen og A er skjæringspunktet med y-aksen.
Regresjonslinjen er en matematisk modell som  viser retning og styrke på den lineære
sammenhengen mellom to kvantitative variable, hvor en variabel forklarer eller
predikterer den andre. Regresjon krever en forklaringsvariabel og en responsvariabel.
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Hvor sannsynlig er det at dette lineære sammenhengsmønsteret oppstår tilfeldig ?  Det
kan være en positiv lineær relasjon, negativ lineær relasjon eller ingen relasjon. Man kan

0formulere nullhypotesen H : ingen sammenheng, og beregne korrelasjonskoeffisienten,
senten Pearson korrelasjonskoeffisent r, eller Spearmans korrelasjonskoeffisent r .

Residual (rest) er forskjellen mellom prediktert og observert verdi. Den beste linjen lager
minst mulig residuals. 

- enkel lineær regresjon: en uavhengig variabel x og avhengig variabel y varierer
lineært med den uavhengige.
Hvis vi har fra i=1-n observasjoner hvor uavhengig variabel x bestemmes av
eksperimentator og hvor det blir en y verdi for hver x. Den lineære modellen blir:

0$  er populasjonens skjæringspunkt med y-aksen dvs. middelverdien til
isannsynlighetsfordelingen til y når x=0

1$  er populasjonens stigning og måler forandringen i y per forandring i x
i i,  er tilfeldig og uforklart feil assosiert med i. ,   er normalfordelt med middel 0 og

standardavvik F

0 1Formålet med regresjonsanalysen er å bestemme $  og  $    og variansen. Straks vi har
et estimat for disse kan vi beregne regresjonslinjen med minste kvadraters metode.
Regresjonslinjen er den hvor summen av kvadratene av de vertikale avstandene for
datapunktene (residuals) fra linjen er så liten som mulig. Minste kvadraters metode ble
introdusert av den franske matematikeren Adrien-Marie Legendre i 1805.
Regresjonslinjen går alltid gjennom koordinatene for middelet av x og y.

í (y-hatt) brukes for å indikere predikterte í for hver x

Skjæring med y-aksen ved a:

Stigningen til regresjonslinjen avhenger av enhetene til x og y. Vi beregner derfor en
standardisert regresjonsstigning kalt beta koeffisient:

som er stigningskoeffesienten ganger forholdet mellom standardavvikene til x og y. 
95% konfidensintervallet til b:
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hvor t er fra t-fordelingen med n-2 frihetsgrader.

Regresjonslinjen (minste kvadraters metode):
   For hvert punkt på plottet kan du finne den vertikale avstanden fra punktet til linjen. Vi
finner den vertikale avstanden fra linjen for alle punktene. Tar kvadratet av denne
verdien og summerer. Alle andre linjer har større sum av kvadrerte avstander.
   Hvor bra tilpasset er regresjonslinjen? En måte å undersøke dette på er å beregne
korrelasjonskoeffisientene mellom de observerte verdiene av den avhengige variable og
de som predikteres fra regresjonsligningen.
   Populasjonsregresjonslinjen hva er det? Vi ønsker også her å trekke konklusjoner
om populasjoner på hva vi så i vår prøve.
Middeltallet for alle populasjonsfordelingen må ligge på en rett linje.

Hvor godt er resultatene tilpasset modellen?
Multiple R: er den absolutte verdien til korrelasjonskoeffisienten
SS forklart ved regresjonsligningen kalles regression.
Uforklart variasjon kalles residuals.
r   som er kvadratet av Pearsons korrelasjonskoeffisient er et mål på andelen av2

variasjon i verdiene av avhengig variabel som kan forklares ved regresjonslinjen. Hvis
f.eks. r  = 0.65 bestyr det at 65% av variasjonen i y kan forklares ved regresjonslinjen.2

1- r  er uforklart variasjon. b og r  er ikke mål på statistisk signifikans og man må teste2 2

signifikansen vha. t-test eller ANOVA. ANOVA undersøker om variasjonen forklart med
den tilpassete linjen (regresjonskvadratsummen) er signifikant større enn uforklart
variasjon (residuals) (feilkvadratsummen). 

Kvadratet av korrelasjonen forklarer hvor stor % av variasjonen som skyldes minste
kvadraters regresjon av y på x.
Analyse av variansen kan også brukes til å teste null hypotesen om at det ikke er noen
linær relasjon mellom de to variablene. F-verdien er den samme type som tidligere.
F er forholdet mellom middelkvadratet for regresjonen over MS for residuals ,og MS er
SS dividert på antall frihetsgrader.
Hvis det ikke er noen lineær sammenheng mellom variablene så vil hver av disse MS
gi et estimat av variansen, eller variasjonen til den avhengige variabelen. Hvis det er et
lineært forhold så vil variasjonen estimat på regression MS  være mye større enn
variasjonen basert på residuals. Store F-verdier angir lineær sammenheng. F=0 dvs <
0.00005 gjør at vi forkaster null hypotesen om at det ikke er noen lineær sammenheng.
   Hva forteller restene (“residuals”) ?
Residuals er resten etter at modellen er tilpasset dataene. I lineær regresjon er residuals
forskjellen mellom observerte og forventede verdier for den avhengige variable. Hvis
dataene passer modellen perfekt er residuals = 0
Casewise gir informasjon om residuals. zresid- standardiserte residuals fås ved å
dividere hver residuals med et estimat av dens standardavvik. zresid går fra +2 til -2.
   Studier av residuals er det primære verktøy for å sjekke om forutsetningen som er
nødvendig for lineær regresjon ikke er overskredet.
Vi kan lage et histogram av residuals og det bør bli normalfordelt.
For å sjekke om variansen er konstant så kan residuals plottes mot predikterte verdier
og mot verdiene til den uavhengige variable. Det bør ikke være noen relasjon mellom
residuals og noen av disse to variable. Hvis det er et mønster har du grunn til å anta at
konstant varianse ikke forekommer.
Noen ganger når relasjonen mellom to variable ikke er lineær kan man tranformere de
variable og få dem lineære.
Korrelasjonskoeffisienten r ligger mellom +-1.

Tilnærmingsverdier og gjeldende siffer
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Hvis vi måler lengden til en plante og finner at den er 10.7 cm, mener vi at verdien må
ligge mellom 10.65 og 10.75 cm. Skriver vi 10.70 cm må verdien ligge mellom 10.695
og 10.705. 10.7 og 10.70 er altså to forskjellige måleresultater, og kalles
tilnærmingsresultater. Når vi måler at planten er 10.7 cm er usikkerheten 0.05 cm
som er lik den maksimale avrundingsfeil. 
   Hvor presise skal vi være med en måling ? Som en tommelfingerregel skal det være
mellom 30 og 300 enheter mellom største og minste observasjon. Hvis vi måler lengder
på blader og finner at det lengste er 67 mm og det korteste 59 mm tilsvarer dette 67-59=
8 enheter, noe som er for lite. Måles lengden til 67.4 mm og 58.8 mm blir dette 674-588=
86 enheter som derved er nøyaktig nok.
   Hvis vi adderer eller subtraherer skal svaret angis med så mange desimaler som det
leddet som har færrest desimaler:
3.5 cm + 7.88 cm + 10 cm = 21 cm
Hvis vi vi multipliserer eller dividerer skal svaret angis med samme antall gjeldende
siffer som det tallet som har færrest gjeldende siffer og inngår i beregningen.
3.5 cm x 7.88 cm x 10 cm = 0.28@10  cm .3 3

   Ved målingene kan det oppstå systematiske feil f.eks. hvis vekten viser feil. Slik feil
virker ensidig og det kan  korrigeres for slike hvis man oppdager dem. Tilfeldige feil er
årsaken til at man ikke får samme resultat hver gang man måler samme prøven. Er det
en tidsavhengig måling kan det skyldes at man ikke bruker samme tid ved hver måling.

Regneeksempel: Vi har målt følgende lengder (cm) etter behandling X, Y og Z for i alt
30 prøver. Lengde er avhengig variabel og Behandl  er uavhengig variabel. 

  Behandl Lengde
1        X     11
2        X      8
3        X      7
4        X     14
5        X     13
6        X      6
7        X      9
8        X      6
9        X     11
10       X      9
11       Y     10
12       Y     14
13       Y     12
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14       Y      8
15       Y     17
16       Y     16
17       Y     14
18       Y     11
19       Y     14
20       Y     12
21       Z     18
22       Z     12
23       Z     19
24       Z     14
25       Z     19
26       Z     14
27       Z     12
28       Z      9
29       Z     11
30       Z     16

Vi lager først et boksplot av dataene.

Gjennomsnitt for de 3 behandlingene:
 X    Y    Z 
 9.4 12.8 14.4
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Varianse for de 3 behandlingene:
      X                 Y                 Z 
 7.822222    7.511111   12.266667  

En-veis ANOVA gir følgende ANOVA-tabell

                  Df     SumSq   Mean Sq          F value      Pr(>F)   
Behandl      2     130.4        65.2                 7.087      0.003357 **
Residuals   27    248.4        9.2             

Konklusjon: F-verdien brukes til å beregne sannsynligheten p (Pr(>F)) for at en effekt
minst så stor som den observerte kommer fra tilfeldigheter. Nullhypotesen forkastes hvis
p er mindre enn en grense satt på forhånd, og ofte velges denne grensen p=0.05, den
grensen R.A. Fisher anbefalte.  Er F-verdien signifikant ? Ja, det er signfikante forskjeller
mellom behandlingene X, Y og Z fordi p=0.003357 er <0.05. Middelkvadratsummen er
totalkvadratsummen dividert på antall frihetsgrader (Df). 
F-verdien er forholdet mellom middelkvadratene: F= 65.2/9.2=7.087. Middelkvadratene
er kvadratsummen dividert på antall frihetsgrader: 130.4/2=65.2 og 248.4/27=9.2.
Vi sammenligner vår F-verdien med den kritiske verdien for F for p=0.05 og henholdsvis
2 og 27 frihetsgrader, og den kritiske verdien av F=3.354131. Sannsynligheten for å få
vår F-verdi=7.087 hvis middeltallene var like er ca. 0.3%, dvs. lite sannsynlig, og vi
forkaster nullhypotesen om at de er like, dvs. de er forskjellige. 
Den totale variasjonen i Lengde deles i den variasjonen som blir forklart av behandlingen
med tre nivåer X, Y og Z og uforklart variasjon som ikke blir forklart av modellen (resten,
residualer). Total variasjonen i respons (totalkvadratsummen) er summen av kvadrerte
avvik fra stormiddeltallet, vektet for antall n.  Uforklart variasjon er summen av kvadrerte
avvik for hvert datapunkt fra gruppemiddelet. Hvis vi har a grupper vil det bli a-1
frihetsgrader for forklart variasjon. I vårt tilfelle har vi 3 grupper og 3-1= 2 df for forklart
variasjon. I vårt tilfelle er n=10 og antall frihetsgrader for restvariarsjonen er (n-1)@a og
i vårt tilfelle (10-1)@3=27 frihetsgrader. 

Vi kan lage en generell lineær modell: Lengde ~ Behandl

lm(formula = Lengde ~ Behandl)

Residuals:
   Min       1Q     Median        3Q        Max 
  -5.4        -2.4      -0.4          1.6        4.6 

Coefficients:
                      Estimate    Std. Error      t value     Pr(>|t|)    
(Intercept)     9.4000        0.9592        9.800       2.19e-10 ***
BehandlY      3.4000        1.3565        2.507       0.01852 *  
BehandlZ      5.0000        1.3565        3.686       0.00101 ** 
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 3.033 on 27 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3442,     Adjusted R-squared: 0.2957 
F-statistic: 7.087 on 2 and 27 DF,  p-value: 0.003357 

Dette betyr:
                                     Behandl                     
                           0.0         X
Lengde ~9.4 +    3.4         Y         + Error
                           5.0         Z

Behandlingene X, Y og Z forklarer 29.57 % av variasjonen i datasettet.
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Regneeksempel lineær regresjon. Et datasett som viser sammenheng mellom diameter
og volum.
  
    DIAMET VOLUM
1     0.3        5.0
2     0.5        6.3
3     0.6        7.3
4     0.7        8.7
5     0.8        9.5
6     1.1      12.8
7     1.3      14.9
8     1.2      13.7
9     1.4      15.3
10    1.6     17.8
11    1.7     18.1
12    1.5     17.5
13    1.8     19.5
14    1.9      20.1
15    1.7      21.2
16    1.9      21.5
17    2.0      23.4
18    2.1      24.2
19    2.2      27.2
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lm(formula = VOLUM ~ DIAMET)

Residuals:
     Min        1Q        Median         3Q          Max 
-1.58157 -0.42393 -0.06475    0.27607   2.21385 

Coefficients:
                       Estimate      Std. Error     t value      Pr(>|t|)    
(Intercept)        0.7525         0.5935        1.268        0.222    
DIAMET         11.0153         0.3971      27.736       1.35e-15 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Residual standard error: 0.9748 on 17 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.9784,     Adjusted R-squared: 0.9771 
F-statistic: 769.3 on 1 and 17 DF,  p-value: 1.352e-15 

Dette blir en regresjonslinje:

VOLUM = 0.7525 + 11.0153 @DIAMET

97.7% av variasjonen kan forklares ut fra regresjonslinjen.
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Normalfordeling

Normalfordelingskurven /klokkekurven /Gausskurven /”bell curve” er synonyme navn
på normalfordelingen.
Normalfordelingskurven er symmetrisk omkring middeltallet dvs. skew og kurtosis  er lik
0.
Halene på kurven kommer nærmere og nærmere x-aksen, nærmer seg assymptotisk 
   Når måleresultatene samles rundt middelverdien og målingene mindre og større enn
denne verdien forekommer omtrent like ofte med en assymptotisk tilnærming mot x-
aksen (abscissen) jo lenger vi kommer vekk fra middeltallet, har vi sannsynligvis en
normalfordeling. 
   En matematisk ligning definerer normalfordelingen. For et middeltall og et
standardavvik bestemmer denne ligningen hvilken prosentdel av observasjonene som
faller hvor i forhold til middeltallet. I en normalfordeling har middeltallet, median og mode
alle samme verdi.
En normalfordeling kan ha hvilket som helst middeltall og standardaviik, men prosentene
av tilfellene som faller innenfor et spesielt antall standardavik fra middelet blir alltid det
samme.
Det er en kontinuerlig fordelingen for frekvensen av x = f(x). Når f(x) plottes mot x fås
normalfordelingskurven.

: er det sanne middelet for fordelingen og F  er variansen. De greske symbolene brukes2

som tidligere nevnt når man snakker om den sanne verdien for den statistiske
populasjonen som man egentlig aldri kan finne, men som man nræmer seg jo flere
forsøk man gjør. 
Normalfordelingskurven kan beskrives av middeltallet  :, variansen  ( F ), og alle andre2

leddene i ligningen er konstante. Normalfordelingskurven er en funksjon av middeltall
og standardavvik.
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Standard normalfordelingskurve og arealer. 

Hvis vi sier at det totale arealet under normalfordelingskurven er 100 % blir arealet som
dekkes av : ± F lik 68.26 %.

95% av arealet under normalfordelingskurven befinner seg mellom  +1.96F og -1.96F.
 Eller sagt på en annen måte:
50% av den statistiske populasjonen faller mellom : ±0.674F
95% av den statistiske populasjonen faller mellom  : ±1.960F
99% av den statistiske populasjonen faller mellom : ±2.576F

Verdiene som man multipliserer standardavviket med finnes i tabeller, men bare for
standard normalfordeling hvor middeltallet er 0 og standardavviket er 1. Alle
normalfordelingskurver blir like hvis de måles i enheter av F omkring middelet :, kalt
standardisering. En verdi av en observasjon x på  x-aksen (abscissen) i en
normalfordeling kan beskrives i "antall standardavvik" som x er vekk fra middeltallet :.
Dette uttrykket kalles z-skår (“z-score”). Z-skår overfører en verdi til en standardisert
skala, dvs. antall standardavvik som en gitt verdi x er over eller under middeltallet. I
standard normalfordeling overføres våre måleobservasjoner til likeverdige verdier. Hvis
en verdi er mindre enn middeltallet blir den tilsvarende z-skår negativ.  Z-skår uttrykker
alle normalfordelingsdata  i standardavvikenheter, og vi bregner da avviket fra middelet
i standardavvikenheter:
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Nevneren i ligningen over er standardaviket F, og middeltallet er :.
 z-skår på 1.96 og 2.58 angir grensene på begge sider av populasjonsmiddelet og
omfatter hhv. 95 % og 99 % av alle observasjonene. En standard normalfordeling kalles
z-fordeling og er en normalfordelingskurve hvor middeltallet er 0 og variansen er lik 1.
z-skår omregner verdier fra normalfordeling til standard normalfordeling, og z-skår har
derved også normalfordeling. Normalfordeling av data er en forutsetning for lineær
regresjonsanalyse og  variansanalyse (ANOVA). 

En fordeling kalles skjev (“skew”) hvis den ikke er symmetrisk, dvs. man måler i hvilken
grad det er en uvanlig lang hale på den ene eller andre siden av en avvikende
normalfordelingskurve. Normalfordelingskurven har skew=0.  Hvis den har en lang hale
mot høyere verdier (til høyre) er det en positiv skew. Hvis det er en lang hale mot lavere
verdier (til venstre) er det negativ skew.

Eller skew kan måles således:
3m  er summen av avvik fra middeltallet opphøyd i 3. potens

3s  er standardavviket opphøyd i 3. potens:

Positiv skew er vanlig i populasjoner hvor det vanligvis er flest unge individer, og data
med positiv skew kan forsøke å transformere med logx, 1/x eller %x. Data med negativ
skew kan transformeres med x  eller x . 2 3

Kurtosis er avvik fra normalfordelingen pga. høyden på toppen av
normalfordelingskurven. Hvis en større andel av tilfellene faller i "halene" til en fordeling
enn i en nomalfordeling så har vi en positiv kurtosis. Hvis det er færre tilfeller i halene
har vi negativ kurtosis.
Et mål på kurtosis er:

4m  er summerte avvik fra middeltallet opphøyd i 4. potens:
 

4s  er variansen opphøyd i andre potens:
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Vi trekker i fra -3 for i normalfordelingskurven er kurtosis -3. Standardfeilen til kurtosis er
kvadratroten av 24/n. 

   

Jo større prøvestørrelse desto mindre varisjon blir det i middeltallene fra prøven. Som
regel vet vi ikke populasjonmiddelet og derav ikke standardavviket til middeltallene. Men
vi kan allikevel laget et estimat av standardfeilen til middeltallet fra vårt forsøk hvor vi
har et middeltall fra en prøve og et standardavvik.
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Figuren viser histogram for 500 tilfeldige normalfordelte tall med middeltall=5 og
standardavvik=1.

  
Transformasjoner 

 Data som ikke er normalfordeltet kan  normaliseres via transformasjoner (reskalering)
Transformasjon er en matematisk funksjon brukt på datasettet. Et argument for
transformasjoner er at i mange tester forutsetter man at variansene for hver prøve er så
like at forskjellene mellom dem kan ignoreres. Ved transformasjonen omdannes rådata
for alle observasjonene via et matematisk avledet uttrykk. Transformasjoner som øker
lineariteten er log og kvardratrot som normaliserer data med positiv skew.
Transformasjoner må imidlertid ikke brukes ukritisk. 

Logaritmisk transformasjon  log x eller log x+1 hvor variansen for telledata er større
enn middelet.  logaritmisk hvor dataene forskyves til høyre eller hvis variansen er positivt
korrelert med middeltallet.  log 0 blir -4, og derfor brukes log x + 1.

Arcsin transformasjon brukes på andeler og prosentdata. %-data skaper en rekke
problemer. Ved å beregne % mister man informasjon om størrelsen av prøven n.
Responsen blir begrenset av 0 og 1 ( eller 0% og 100%). Variansen er ikke konstant og
feilene blir ikke normalfordelt. Hvis prosentene samler seg <30% og >70% bør man
arcsin-transformere.   Arcsin  y strekker ut begge ender av fordelingen, og er velegnet for
%-data. Et alternativ er å bruke log x+1. For å beregne arcsinh sett kalkulatoren på
radianer for variabelen y. Press inv, etterfulgt av hyp og sin. Hvis man  beregner %
dekningsgrad vil arcsin transformasjon hvor y er målt i radianer bli 

 hvor p er prosent dekningsgrad. 

Prosent endring i en kontinuerlig måling f.eks. vektendring kan man utføre ANCOVA ved
å bruke start- og sluttvekt som kovariable. En annen måte er å spesifisere
responsvariabel som relativ vekstrate.

Kvadrattransformasjon  er velegnet for variansen til en prøve med telledata er omtrent
lik middelet, eller hvor man forventer en Poisson fordeling. Hver observasjon blir erstattet
av kvadratroten. Hvis en telling er 0 erstattet med kvadratroten til x+0.5. Kvadratrot
transformasjon er nyttig hvis variansen er lik middeltallet og hvor store middeltall gir stor
varianse.  

   Transformete data kan bli vanskelig å tolke f.eks. data oppgitt i vinkelenheter. Derfor
kan man tilbaketransformere data ved å reversere transformasjonen. pH, dB og
seismiske data er vanlig eksempler på transformerte data. Transformasjonen gjøres for
at en statistisk metode skal virke. Spesielt er transformasjoner viktig for multivariable
metoder f.eks. prinsipalkomponentanalyse.  Fordi kovarianser og korrelasjoner måler
lineær sammenheng mellom variable. 
Standardisering av data virker litt annerledes enn transformasjoner. Viktig hvis variablene
er målt med svært forskjellige enheter. 
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Box-Cox transformasjoner er basert på å finne potenstransformasjon 8 � 0 som
maksimerer sannsynligheten for at en uavhengig variabel skal tilpasses funksjonen:

Geometriske funksjoner

Transformasjon for å få lineære sammenhenger mellom uavhengig og avhengig variabel
er viktige i GLM. 

Logaritmisk funksjon

Logaritmer kan være basert på e = 2.71828 som grunntall (ln) eller med 10 som grunntall
(log). 
For å linearisere logaritmefunksjonen tar man antilogaritmen på begge sider av
likhetstegnet:

Deretter plottes antilog y på y-aksen mot utransformert x på x-aksen. Logaritmen til
negative tall er umulig. 

Matematikkregler: 

log 1 = 0 
log 10 = 1
log 10  = yy

10  = ylog y

log 0 = -4
ln x = 2.303 log x
ln (xy) = ln x + ln y
ln (x/y)= ln x - ln y
ln (1/x) = -ln x
ln e = 1 

Potensfunksjon

Potensfunksjon y= a x  hvor uavhengig variabel (forklaringsvariabel) oppheves i b-teb

potens. Potensfunksjonen viser  bli lineær hvis man setter inn logaritmen på begge sider
av likhetstegnet. : log y = log a + b log x
Man baserer seg ved denne utregningen på logaritmereglene:
log c@d = log c + log d
log c  = d@log cd

Dette er en rett linje av type: Y = A + bX
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Hvis b= 0 gir dette en konstant linje: y = a.
Hvis b= 1 gir dette en rett linje som går gjennom origo med stigningskoeffisent a.
Hvis 0 < b < 1 gir dette en konveks funksjon som går gjennom origo.
Hvis b >1 gir dette en konkave funksjon som går gjennom origo. 
Hvis b <0 gir dette en funksjon hvor y blir mindre når x blir større. Hvis x = 0 er y = +4 (+
uendelig), dvs. y nærmer seg assymptotisk til uendelig når x nærmer seg 0.

Matematikkregler:

 x  = 1  0

1  = 1  x

x  = 1/x-b b   

x  = 3x    1/n n

Eksponentialfunksjon

 

I eksponentialfunksjonen e  opptrer uavhengig variabel i potensleddet med e = 2.71828x

som grunntall. Eksponentialfunksjonen er svært viktig i studier av vekst, utskillelse og
nedbrytning av stoffer
Hvis b>0 får vi eksponensiell vekst.
Hvis b<0 får vi eksponensiell nedbrytning.
Eksponentialfunksjonen blir linearisert ved å ta logaritmen på begge sider av
likhetstenget. 

Dette blir en lineær funksjon hvis ln y plottes mot x. I linearisert potensfunksjon har vi
logaritmen både på x- og y-aksen.

Polynomfunksjon

I polynomfunksjoner opptrer x flere ganger og er opphøyd i forskjellige potenser.
Polynomfunksjoner kan ha lokale dumper og lokale maksimumspunkter. Det er
forskjellige typer polynomfunksjoner: kvadratiske, kubiske og inverse. Den enkleste
formen for inverse polynomer er:

  

Dette er funksjoner som er asymptotiske og hvor Gamma feil er anvendelige. Eksempler
på slike funksjoner er Michaelis-Menten for enzymkinetikk, Briggs-Haldane funksjon og
Hollings diskligning. Hvis man tar den resiproke verdien får man:

Dette er en funksjon som ved starten med økende x har stigning 1/b og nærmer seg
asymptotisk 1/a. Det er en rekke funksjoner som viser asymptotiske relasjoner hvor man
i starten får økning i responsvariabel y med økende verdi av x, men hvor etter hvert en
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økning i x ikke gir ytterligere økning i y: fotosyntese som funksjon av lysfluks;
reaksjonsrate for enzymer som funksjon av substratkonsentrasjon eller enzymmengde;
predasjonsrate som funksjon av byttetilgang. 

Den generelle ligningen for inverse polynomer er:

Inverse polynomer kan få en rekke former og kan være assymmetriske med topper og
dumper. 

For Michaelis-Menten ligningen:

. For x= 0 blir y = 0, dvs. funksjonen går gjennom origo. Setter vi x = 4 får vi y = 4/4, og
for å løse denne brukes L'Hopitals regel: Grensen for et ratio er gitt av ratio av de
deriverte. Ratio av de deriverte blir a/b som representerer den asymptotiske verdien av
y. Uansett hvor stor x blir så blir y aldri større enn a/b.

Asymptotisk eksponentialfunksjon

Denne går gjennom origo, men etter hvert som x øker blir y aldri større enn a. 

Sigmoide funksjoner

Sigmoide funksjoner starter eksponensielt for deretter å bli asymptotiske. Et eksempel
er vekst av bakterier i et vekstmedium med begrenset mengde. 
En S-formet to-parametrisk logistisk symmetrisk funksjon er:

y varierer mellom 0 og 1, og brukes til å beskrive en andel av data. Hvis x går mot minus
uendelig (-4) så går p60. Når x går mot pluss uendelig (4) så går p61. F.eks. andelen av
dyr som dør om vinteren . Hvis y dør vil 1-y overleve, eller hvis y vinner vil 1-y tape. 
Forholdet y/(1-y) beskriver oddsen for å overleve eller å vinne. Odds er et begrep som
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brukes i bookmaker-virksomhet, og når vi i statistikk snakker om p=0.66 vil en bookmaker
si at oddsen er 2 til 1, 2 suksess og 1 tap. Oddsen=p/q

En linearisert utgave av den logistiske ligningen er:

Hvis man plotter oddsen mot x blir dette en rett linje. 

Vi kan erstatte y med sannsynligheten p og da får vi:

som blir en logit-transformasjon. Logit for p nær 0 og 1 blir uendelig. 

En 3-parametrisk logistisk symmetrisk funksjon er:

a er den asymptotiske verdien for y når x går mot 4, b angir skjæring med aksen, c er
eksponensiell vekstrate ved små verdier av x. Hvis x = 0 blir skjæringen med y-aksen:

Denne logistiske funksjonen brukes til å beskrive populasjonsstørrelse ved tid x. Den
deriverte til grafen angir stigningen er et mål på reproduksjonsrate per capita.

 Denne er en enkel modell for tetthetsavhengighet. Når populasjonen er liten er (a-y)/a
.1, og dette betyr eksponsiell vekst (dy/dx) = cy. Når tettheten øker minsker
reproduksjonen. For å finne maksimal reproduksjon settes den førstederiverte = 0. Når
populasjonstettheten har økt til a blir populasjonsstørrelsen konstant. Maksimal vekstrate
er når populasjonsstørrelsen er halvparten av bærekapasiteten. 

Gompertz funksjon

Dette er en asymmetrisk sigmoid funksjon oppkalt etter demografen Gompertz.
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Dette er en dobbeleksponensiell funksjon og får forskjellig form avhengig av fortegnet på
b og c. 
Hvis b>0 og c>0 vokser den raskere enn eksponentialfunksjonen.
Hvis b>0 og c<0 minsker den eksponensielt mot asymptotisk verdi a.
Hvis b<0 og c<0 blir det en positiv sigmoid funksjon. 

Konfidensintervall for middeltallet til den statistiske populasjonen

   Konfidensintervallet er det sannsynlighetsområde som et nytt middeltall befinne seg i
hvis eksperimentet ble gjentatt. 
Konfidensintervallet = t-verdi @ standardfeil.

På samme måte som en observasjon kan omgjøres til z-score kan den omgjøres til t-
score hvis vi har små prøver (<30).

t-fordelingen har mer av fordelingen i halene sammenlignet med z-fordelingen.t-
fordelingen er en symmetrisk sannsynlighetsfordeling sentrert omkring 0 på samme måte
som normalfordelingen, men t vil ha forskjellig fordeling avhengig av prøvestørrelsen. 

Vi kan beregne de øvre og nedre grenser, et intervall, som inneholder
populasjonsmiddelet i f.eks.  95 % av tilfellene, et konfidensintervall.  

Verdien for t hentes fra tabeller. R.A. Fisher mente at 5% var et passelig signifikansnivå,
og slik har det blitt. Signifikansnivå blir noen ganger presentert som asteriks:
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Vi vet som tidligere nevnt aldri populasjonsmiddelet, men vi kan beregne et intervall rundt
vår prøve middeltal som inneholder det sanne populasjonsmiddelet i 95 % av tilfellene.
Konfidensintervallet for middelet av en stor prøve (> 30) er gitt ved at det er 95 %
sannsynlig at den statistiske populasjonen faller innenfor middeltallet ± 1.96CSE. Det er
99 % sannsynlig at populasjonen faller innenfor middeltallet ±2.58CSE 

Hvis vi derimot har en liten prøve må det legges inn en korreksjonsfaktor: 

95 % konfidensintervall= middeltallet ± tCSE. Når prøvestørrelsen er stor blir
standardfeilen liten.
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Overdispersering

Hvis man har med Poisson- eller Binomiale feil å gjøre kan det være et problem at man
ikke har målt en eller flere faktorer som det seinere viser seg er viktig. Hvis forholdet
residual deviance/residual df >1 har vi overdispersering. Er dette forholdet <1 har vi
underdispersering. 

Matriser og vektorer

 En matrise er et rektangulært array med rader og kolonner. En mxn matrise har m rader
1 2 3 nog n kolonner. Hvis m=n har vi en kvadratmatrise.  En vektor (x , x , x ,..x ) er en 1xn-

matrise. En kolonnevektor er en nx1-matrise. Matriser er et praktisk verktøy for å lagre
å organisere data i en serie kolonner med variable og hvor hver rad tilsvarer en
observasjon. Det skal bare være en variabel i hver kolonne. Antall kolonner  ganger antall
rader gir antall datapunkter. Datapunkter som mangler eller er mistet må kodes i
matrisen, men ikke bruk koden 99 for savnete data hvis det skal gjøres regninger i
matrisen.  I matrisen kan det lagres måleresultater fra hver prøveenhet, men kan også
brukes til å lagre middeltall, varianser og kovarianser. En matrise med en kolonne kalles
kolonnevektor. Man kan transposere en matrise ved å bytte rader og kolonner. 
To matriser med lik størrelse kan adderes, subtraheres eller multipliseres med hverandre.
Addering og subtraksjon gjøres element for element i matrisen. Multiplisering av matriser
med hverandre er mer komplisert, unntatt hvis antall kolonner i den ene matrisen er lik
antall rader i den andre. Produktet av en 2x3 matrise og en 3x  matrise er en 2x2 matrise.
Hvis en n x n matrise multipliseres med en 1xn matrise gir dette en ny 1xn matrise.
Deretter gjentas multiplikasjonen med den nye 1xn-matrisen, som gir en ny 1xn-matrise.
Ved iterasjoner hvor man gjentatte ganger bruker den nye matrisen gir dette til slutt et
sett med data som oppfører seg på samme måte i et stabilt mønster, hvor de minsker
eller øker med konstant rate. Formen beholdes (egenvektor) med økende verdi med en
konstant mengde (egenverdi). Raten for vekst eller minskning ved hver multiplisering
kalles dominant egenverdi, og mønsteret de dannes kalles prinsipal/dominant
egenvektor. Egenvektoren V for kvadratmatrisen M er:

M X V = 8 V

hvor 8 er egenverdien. M er en nxn-matrise og V er en 1xn-matrise.
1 n 1 nTall kalles skalarer. Hvis vi har to vektorer A =(a , ....,a ) og B = (b ,....b ) så vil

1 1 n nskalarproduktet A@B være a b  +....+ a b

Matrise @ egenvektor = skalar @ egenvektor

Hvis en matrise multipliseres med en skal blir hvert element i matrisen multiplisert med
skalaren. En nxn-matrise har n egenvektorer, hver med en egen egenverdi. Betydningen
av hver egenvektor er gitt av størrelsen av den tilsvarende egenverdi. Små egenverdier
betyr av egenvektoren har mindre betydning.
Egenvektorene er en form eller et mønster av tall som bevares under multiplisering av
matrisene.

Relasjonen mellom egenverdier og varianse er:

m mV  er % av variansen forklart ved m-te ordinatakse og 8  er m-te egenverdi. N er antall
variable. Egenverdiene av en nxn korrelasjonsmatrise vil alltid gi summen N.
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Det er mulig å lage matriser som kobler pris og kvantitet av varer:
F.eks. kvantitetmatrisen hvor det gjøres to innkjøp::
Egg   Melk   Brød
6           3       1
6           2       2

Tilsvarende prismatrisen (kr.) for egg, melk og brød::
2        8       12

De to kjøpene koster henholdsvis kr. 48 og kr.52

Hvis A er en kvadratmatrise med en invers matrise A  så vil A x A  = I som er en-1 -1

identitetsmatrise hvor hvert ledd på diagonalen vil være lik 1 og de andre elementene
i matrisen vil være lik 0.

ij ij jiTransposere en m x n matrise A (a ) vil si å lage en ny n x m matrise B slik at a  = b .
Radene blir kolonner og vice versa, dvs. bytter rader og kolonner. I den transposerte
matrisen forblir diagonalen uendret.  En matrise er symmetrisk hvis den er lik den
transposerte matrisen. I en symmetrisk matrise vil diagonalen kunne bestå av alle tall,

ij jimen tallene over og under diagonalen blir like, x =x . En kvadratisk diagnolmatrise er
symmetrisk. Kolonne rank er det maksimale antall lineært uavhengige kolonner, og rad
rank er det maksimale antall lineært uavhengige rader.

En datamatrise X for n objekter og p variable vil bli

Med mer enn en variabel beregner vi kvadratsummen (SS) for hver variabel og summen
av kryssprodukter mellom variable for å få en p ved p kvadratsummer
kryssproduktmatrise . Radene og kolonnene i denne matrisen er representert ved
variable j=1-p. Hoveddiagonalen i matrisen inneholder kvadratsummen for hver variabel.

Vi har altså 4 forskjellige matriser: 1) Rådatamatrise. 2)Kvadratsum og
kryssproduktmatrise mellom p variable (j=1-p) for n variable. 3)Varianse - kovarianse
matrise 4) Korrelasjonsmatrise. I korrelasjonsmatrisen blir diagonalen lik 1 fordi
korrelasjonen mellom hver variabel og seg selv blir en. Kovarianse og korrelasjoner er
mål på assosiasjoner mellom variable.

Modeller

I modeller uttrykkes kvantitativ sammenheng mellom responsvariable og
forklaringsvariable. Vi bruker symbolet -som betyr “modellert som funksjon av” f.eks.

responsvariabel -forklaringsvariabel(e) + feil
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Man bringer ikke inn flere forklaringsvarible i modellen enn det som er nødvendig for å
gi best mulig tilpasning av responsvariablen.  Jo enklere en modell er desto bedre er den.
Symbolene som man bruker i modeller er forskjellig fra det som brukes i aritmetiske
uttrykk. + betyr at en forklaringsvariabel er inkludert i modellen. * betyr inkludering av en
forklaringsvariabel og at det er interaksjoner. / betyr nesting av forklaringsvariable i
modellen. | betyr kondisjonering f.eks. y  - x|z betyr: y modellert som funksjon av x for en
gitt z. Kolon (:) betyr interaksjon f.eks. N:P:K som betyr interaksjon mellom nitrogen,
fosfor og kalium. En modell kan forbedres på forskjellige måter: Ved å transformere
responsvariabel eller en eller flere av forklaringsvariablene. 
   Modellene må optimaliseres og i denne prosessen utøves modellkritikk. Man må
kontrollere forutsetningene for modellene: uavhengighet, homogen varianse, linearitet og
additivitet, og at “error” er normalfordelt. Det kan være nødvendig å gjøre
transformasjoner. Rester (“residuals”) kan plottes mot tilpassete verdier og skal gi en
uordnet sky av punkter. Q-Q-plot skal gi en rett linje (“Normal errors line”), og avvik fra
dette kan indikere feilene ikke er normalfordelte. Utliggere vil ha stor betydning og influere
sterkt på modellen.  AIC kan brukes til å sammenligne modeller.  Det må også gjøres
modellvalg hvor modellene kan f.eks. være av følgende typer:
Y = X
Y = X + X*X
Y = X + X*X + X*X*X
Modellen må forenkles i størst mulig grad. Kontraster brukes til sammenligne en gruppe
middeltall med en annen gruppe middeltall. 
Høy R  indikerer at en større del av variansen forklares av modellen.2

Multippel lineær regresjon

I et todimensjonalt system med to variable kan en linje defineres ut fra ligningen:

ohvor y er avhengig variabel som kan uttrykkes som funksjon av konstanten b  og
1 o stigningskoeffisienten b  til linjen. Uavhengig variabel x. b gir skjæring med y-aksen og

1 stigningskoeffisenten b kalles regresjonskoeffisienten. 
Uttrykt som en modellformel blir denne:

I multippel lineær regresjon er det flere uavhengige variable
(prediktorvariable/forklaringsvariable), og avhengig variabel varierer lineært med

kforandring i uavhengige variable. b  blir regresjonskoeffisienter og k angir antallet
prediktorer. Multippel regresjon viser sammenhengen mellom en avhengig variabel
(responsvariabel) og flere uavhengige variable. Det er mer enn en forklaringsvariabel som
predikterer en responsvariabel. En eiendomsmegler ønsker å måle følgende variable:
boligenes areal, antall og type rom, gjennomsnittsinntekt til beboerne, og boligenes
subjektive utseende i et boligområde. Slike data kan brukes til å prediktere salgssummen
for hus i området. Antall soverom kan f.eks. prediktere salgssummen bedre enn
boligenes subjektive utseende.  

En multippel regresjonsmodell kan ikke vises som en linje i et todimensjonalt rom, men
i et n-dimensjonalt rom blir det en lineær ligning:

1 2 khvor y er avhengig variabel;  k er antall uavhengig variable x , x , ..x  (prediktorer); og
1 kb ...b  er regresjonskoeffisientene. Regresjonskoeffisientene angir bidraget fra hver av

de uavhengige variable som brukes til best mulig å prediktere den avhengige variabel y.
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Naturen er sjelden forutsigbar og vanligvis er det betydelig variasjon mellom de
observerte verdier og verdiene prediktert av regresjonsmodellen. Avviket et observert
punkt har fra det nærmeste tilsvarende punkt på den predikterte regresjonsmodellen
kalles rest, feil, “error” eller “residual”. Ved minste kvadraters metode tilpasses linjen slik
at de kvadrerte avvik blir minst mulig. 
Regresjonen kan uttrykkes som matriser hvor y, b og e er kolonnevektorer og X er en
matrise:

Uttrykt som en regresjonsmodell:

Matrisen X kalles designmatrise og er en matrise hvor kolonnene tilsvarer
prediktorvariable. Y er avhengig variabel. b angir vektingen assosiert med hver
prediktorvariabel. Disse er vanligvis ukjente men estimeres med en algoritme. e er en
vektor med tilfeldige feil. Feilene antar man er uavhengige og normalfordelte med
varianse F .2

   Multippel regresjon kan videreutvikles til en Generell lineær modell (GLM). GLM
atskiller seg fra multippel regresjon ved at vektoren Y med n observasjon av en enkelt Y
variabel kan erstattes med en matrise med n observasjoner av m forskjellige Y variable.
GLM tillater lineære transformasjoner eller lineære kombinasjoner av multiple avhengige
variable. GLM gir også løsningen for den normale ligningen hvor X variablene ikke er
lineært uavhengige. 
En GLM kan uttrykkes som:

hvor M er en m x s matrise av koeffisienter som definerer s lineære transformasjoner av
de avhengige variable.  

Normalligningen er:

X'Xb = X'YM

Løsningen for b:

b = (X'X) X'YM-1

X'er en transposert X matrise. (X'X)  er den inverse matrisen av X'X-1

Polynom regresjon viser en kurvet sammenheng mellom uavhengig av avhengig variabel.
I ikke-lineær regresjon  tilpasses en generell ligning til observasjonene. 
Ikke-lineær regresjon brukes når data følger en kurve som er en ikke-lineær funksjon.
Man behøver derfor ikke gå veien om transformasjon og lineær regresjon. I ikke-lineær
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regresjon kan man bruke Marquordt-Levenberg algoritmen for å finne koeffisientene til
de(n) uavhengige variabel som gir best tilpasning mellom ligning og data.

1 pAnta at man har i=1-n observasjoner for x ...x  variable. $ er regresjonskoeffisienter. 

Statistiske fordelinger

Det er fire foredelinger (z-fordeling, t-fordeling, kji-kvadratfordeling og F-fordeling) som
brukes til å beskrive sannsynligheten for sampel statistiks. 

t- fordelingen blir mer og mer lik normalfordelingen etter hvert som antallet n øker.
P  kvadratfordelingen er en sannsynlighetsfordeling.2

F-fordeling brukes til å teste hypoteser om forhold mellom varianser. 

Mange sammenligninger

Bonferronis korreksjon håndterer villedende p-verdier hvis man fortar mer en en
signifikanstest. Hvis man har flere grupper som man skal sammenligne kan man ikke
bruke mange t-tester, og man mister kontroll på  på sannlighetsnivået ". Setter derfor "
på en mer stringent måte kalt Bonferroni korreksjon. Hvis 2 tester brukes og man velger
"= 5% sannsynlighetsnivå så trenger man en en mindre p-verdi 0.05/2 = 0.025
når man gjør flere sammenligninger. Generelt erstattes " med "/m hvor m er antall
sammenligninger. Det finnes multisammenligningstester som omgår problemet bl.a. ved
bruk av “Tukeys honestly significant difference”.

Bootstrap

“Bootstrap” har fått navn etter en reim bak på støvler, underforstått man kan løfte seg selv
via denne reima. Ved bootstrap som baserer seg på bruk av datamaskin brukes den
opprinnelige prøven med n verdier til å generere nye simulerte prøver hver på størrelse
n. Den ukjente samplingsfordelingen blir tilnærmet lik fordelingen av bootstrap-
estimatene. Konfidensintervallet baserer seg på samplingsfordelinger. Hvis populasjonen
ikke er normalfordelt og vi har en liten prøve da kjenner vi ikke  samplingsfordelingen av
middeltallene. Bootstrapteknikk brukes til beregne konfidensintervall for parametere, og
gir en tilnærmet samplingsfordeling når vi ikke vet formen på fordelingen. Vi bruker
prøven/sampel som populasjon, og så tar vi mange prøver  ut fra denne, kalt resampling.
Det beregnes et nytt middeltall for hver resampling. Man bruker fordelingen av
middeltallene fra f.eks. 1000 resamplinger som den nye samplingsfordelingen. Tilfeldig
resampling skjer ved bruk av slumptall fra den originale prøven med gitt størrelse. Hvis
man ikke kjenner variansen til statistiks og samplingsfordelingen er ukjent kan man bruke
bootstrap teknikk. Det er en ikke-parametrisk måte å bestemme parametere. Teknikkene
er basert på repeterte estimater av parametere på en undergruppe av data.  En
undergruppe med observasjoner trekkes tilfeldig med erstatning fra det originale
datasettet med n observasjoner og med hver observasjon bare med en gang. Denne
prosessen reperteres 100-vis av ganger. Hvis en prøve inneholder 10 arter og 100
individer, så vil hvert subsett av data bli selektert tilfeldig. Percentil bootstrap er mye brukt
og 97.5 percentilen av bootstrapfordelingen av parametere blir brukt som 95%
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konfidensintervall. Hvis 1000 bootstrapreplikater tas, så arrangeres disse etter størrelse
og 2.5 percentilen beregnes i gjennomsnitt av 25. og 26. av de minste verdiene og 97.5%
percentilen beregnes av gjennomsnittet av 975. og 976 av de minste verdiene.
Bootstrapteknikk brukes til å beregne artsrikdom, og populasjonsstørrelser. Ofte er
Bootstrap statistiks skjev (skewed), og beregning av konfidensintervall ved
percentilmetoden vil gi feil. 
“Jacknife” er et alternativ til bootstrapteknikk, hvor på samme måte det resamples via en
datamaskin, men hvor reanalysen skjer ved å utelate en observasjon hver gang. Et
datasett med n forskjellige observasjoner gir n forskjellige estimater, og de resamplede
dataene brukes som datasett for videre beregning. Permutasjonstester brukes til å teste
om behandlinger har en effekt, ved å reskyfle behandlingene (forklaringsvariablene). 

Monte Carlo metoder

Brukes til å finne numeriske løsninger på problemer som er så vanskelige at en analytisk
løsning blir problematisk. Navnet på metodene ble gitt av matematikeren S. Ulam i 1946
og henspiller på gambling. Monte Carlo metoder baserer seg på å lage slumptall
(randomiserte tall) og finne ut hvilke av disse tallene som passer med gitte egenskaper.
Markov-kjeder består av tilfeldige variable som er slik at kjenner man til
nåværende egenskaper så er framtidige egenskaper uavhengige av de fra fortiden.
Tilfeldig gange er eksempel på Markov-kjeder hvor det å gå består en kjede av trinn med
fast lengde, hvor det er sannsynligheter for å gå enten til høyre eller venstre. Brownske
bevegelser er et annet eksempel.

Bayesiansk statistikk

Bayes teorem gir sannsynligheten for at en tilfeldig hendelse A skjer gitt at en kjent
relatert hendelse B har skjedd. Dette uttrykkes som betinget sannsynlighet P(A|B) som
betyr: sannsynlighet for hendelse A gitt en tidligere hendelse B. P(A): sannsynlighet for
A og som går foran informasjon om B, og vi har to påhverandre følgende hendelser.
P(B): sannsynlighet for B. Bayesiansk statistikk beregner sannsynlighet for en ny
hendelse på basis av et estimat av en tidligere hendelse som er avledet av tidligere kjent
kunnskap basert på erfaringsdata (empirisk). Baserer seg på serielle hendelser hvor ny
informasjon kan brukes til å revidere sannsynligheter fra tidligere kjente hendelser.

 Oppkalt etter Thomas Bayes (1702-1761) publisert i 1763 av Richard Price: An essay
towards solving a problem in the doctrine of chances. Bayesiansk statistikk lager
estimater av parametere for en ukjent fordeling basert på en observert kjent fordeling, og
lager sannsynlighetsintervaller. Brukes bl.a. i spam-filtere for å fjerne uønsket E-post
basert på statistisk forhåndskunnskap om hva sannsynligvis spam-post inneholder. 
Regneeksempel: Anta at vi har to beholdere, beholder 1 og 2 som inneholder røde og blå
kuler. Vi vet på forhånd at beholder 1 inneholder 5 blå og 15 røde kuler. Beholder 2
inneholder 10 blå og 10 rød kuler. I blinde velger vi ut en beholder og trekker en kule som
viser seg å være rød. Nå prøver vi å si noe om sannsynligheten for at det var beholder
1 eller 2 vi valgte kulen fra. Beholderen trekkes tilfeldig som gir sannsynligheten P(A)
=1/2 for å trekke beholder 1. Det er like stor sannsynlighet for å trekke beholder 2. P(B)
er sannsynligheten for å trekke en rød kule. På forhånd vet vi at sannsynligheten for å
trekke en rød kule fra bolle 2 er lik 10/20= 0.5. Sannsynligheten for å trekke en rød kule
fra bolle 1 er lik 15/20=0.75.
Summen av sannsynlighet for å få en rød kule x sannsynligheten for å velge beholderen.
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Sannsynligheten for å trekke en rød kule:
0.75@0.5 + 0.5@0.5 = 0.625.
Hvis P(B|A), sannsynligheten for å velge rød kule gitt at vi har valgt beholder 1 er lik 0.75.

Som betyr at sannsynligheten er 60% for at vi valgte beholder 1 gitt av vi i blinde plukket
ut en rød kule. 

Binomial fordeling

   Det er tre hovedtyper fordelinger knyttet til diskrete variable: Binomial fordeling,
Poisson fordeling og Negativ Binomial fordeling
 Sannsynlighetsregning kommer fra studiet av  forskjellige typer spill (kortspill, rulett etc),
og går ut på å kvantifisere sannsynligheten for at en spesiell hendelse skal skje.
Sannsynlighetsskalaen uttrykkes som tall som går fra 0  til 1. Alle mulige utfall er lik 1.
Myntkast er ofte brukt som eksempel.
Prosesser som har to mulige utganger suksess- feil kalles “Bernoulli trial” eller binomial
fordeling.Det kan gjøres en serie med uavhengige forsøk og resultatet av et forsøk må
ikke påvirke det neste.

Binomial fordeling viser sannsynlighetene for utfall for en serie med hendelser hvor
utfallet bare kan ha to verdier f.eks.  Galt - riktig, kron - mynt, blomstring - ikke blomstring,
død - levende. 
   
Man deler populasjonen i to deler og sier at den ene hendelsen skjer med sannsynlighet
p og den andre tingen skjer med sansynligheten q og vi har p + q = 1. 
Myntkast er et eksempel på binomial fordeling, med to mulige utfall, hver med
sannsynlighet 0.5. Sannsynligheten for å få en kron eventuelt mynt er p = 1/2. Hver prøve
eller uttak er uavhengig av det foregående.
Fordelingen ved å kaste 1 mynt er (p + q) . Fordelingen ved å kaste 2 mynter er (p + q) .1 2

Kastes 5 mynter er fordelingen (p + q)5

Hvis man regner ut dette blir det:
p  + 5 p q + 10 p q  + 10 p q  + 5 pq  + q .5 4 3 2 2 3 4 5

Sannsynligheten for å få 5 kron i dette siste tilfellet er p  dvs (1/2)  som er 1/32 som5 5

tilsvarer ca. 3 %. Sannsynligheten for å få 4 kron og 1 mynt er 5/32.
Alle mulige utfall:  1  5 10 10  5  1
De tilsvarende sannsynligheter:  0.03125 0.15625 0.31250 0.31250 0.15625 0.03125

En kortstokk har 52 kort med 26 røde og 26 svarte kort. Sannsynligheten for at det første
kortet som trekkes ut av en kortstokk er et rødt kort er 26/52 = 0.5. Hvis et rødt kort
allerede er trukket ut er sannsynligheten for at det neste kortet som trekkes er rødt er
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25/51 = 0.49 osv.
     Det vil sannsynligvis regne imorgen kan være en påstand. Sannynligheten er etablert
før det skjer dvs. a priori. Det kan være uavhengige tilfeller som kasting av kron og mynt.
Avhengige tilfeller er når f.eks. man trekker et kort ut av en kortstokk hvor
sannynligheten for å få et ess  er 4/52. Er ett ess trukket blir sannsynligheten for å trekke
et neste ess 3/51.

En komplisert samling av mulige utfall kan presenteres grafisk som et tre hvor hver linje
i treet gir et mulig utfall.

Den binomiale sannsynligheten P(x) for å få r av en sort og n-r av en annen sort er:

n over r kalles binomialkoffisienter og kan bl.a. settes opp som i Pascals trekant.
Produktet av tallene fra 1 til n (1C2C3CCCn) skrives n! og uttales "n fakultet". n er antall
forsøk slik at verdiene av de binomiale variable kan ikke overstige n.
Binomialkoeffisientene teller antall måter som r utfall kan fordeles på n observasjoner.
Sannsynlighet for at et tilfelle skal skje relativt til andre hendelser.

Sannsynligheten for et spesielt utkomme er:

For en binomial fordeling er :

Etter hvert som n øker blir den binomiale fordelingen mer lik en normalfordelingskurve,
spesielt hvis n>30. Hvis p=0.5 kan vi også bruke normalfordelingskurven for lavere
verdier av n.  Siden 1-p<1 så følger det at variansen er mindre enn middeltallet.
Variansen endrer seg med p og variansen er størst når p=q=0.5
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Forhold, proporsjoner og %-verdier må vanligvis arcsin-transformeres (arcsin %x). %-
verdier er brenset av 0 og 100. F.eks. vil proporsjonsdata rotbiomasse/totalbiomasse
variere mellom 0 og 1. 
Ved probit-transformasjon lineariseres relasjonen mellom % dødelighet og logaritmen
til dosen, vanligvis brukt i testing av toksisitet og resultatet er % dødelighet for en
testorganisme. 
Logistiske kurver beskriver proporsjoner fordi asymptotene er 0 og 1

Negativ binomial fordeling

Negativ binomial fordeling er en annen fordeling av tellinger, og er definert av middeltallet
og en spredningsparameter som angir grad av klumping i fordelingen. Negativ binomial
fordeling brukes på telledata hvor variansen er mye større enn middeltallet. Negativ
binomial fordeling er velgnet når tellingene kommer fra definerte samplingsenheter som
kvadrater, feller eller nett. Tellingene blir organisert i frekvensfordelinger hvor variansen
er mye større enn middeltallet. Individene er ikke spredd tilfeldig, og de er heller ikke
uavhengige av hverandre. Velegnet f.eks. til måling av spredning av planter i felt. Den
negative binomiale fordelingen er bestemt av middeltallet og en eksponent k som er en
kontinuerlig variabel. Jo mindre k desto større grad av klumping. 

Poisson fordeling

   Fordelingen har fått navn etter den franske matematikeren Simeon Denis Poisson
(1781-1840). En tilfeldig variabel x er antall hendelser i et intervall i tid, avstand, areal
eller volum. Hendelsene er jevnt fordelt over intervallet og er uavhengige av hverandre.
Mens binomial fordeling påvirkes av prøvestørrelse og sannsynlighet blir Poisson-
fordelingen påvirket av middeltallet. Poisson- fordelingen er en spesialfordeling av den
binomiale hvor sannsynligheten for å få det ene utfallet p er meget liten, p 6 0 når n 6
uendelig (4).
Vi har denne fordelingen når vi teller individer eller hendelser. Følgende forutsetninger
må være tilstede:

1. Hvert individ eller hendelse må forekomme/skje tilfeldig i området/tid.
2. Hvert individ/hendelse forekommer uavhengig av de andre
3. Telletallet er funnet ved å telle antallet individer/hendelser av samme type som er
tilstede i et gitt enhetsareal eller per tidsenhet. Dette blir eksempler på stokastiske eller
tilfeldige prosesser.
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Figuren viser hvor Poisson sannsynlighetsfordelingen endrer seg når middeltallet endrer
seg fra 0.5 til 20. Jo høyere middeltall desto mer lik normalfordelingen. 
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For Poisson-fordelingen er middeltallet lik variansen. Det betyr at standardavviket blir
± kvadratroten til telletallet. Hvis variansen er større enn middelet er det
klumpingseffekter.

0! = 1
n! = n (n-1)(n-2)....2 1
Sannsynligheten for 0 tilfeller er :

Sannsynligheten for å få 1 tilfelle er:

Sannsynligheten for å få 2 tilfeller er:

Som eksempel la oss anta sannsynligheten for å finne en sjelden plante langs en
homogen veistrekning er 15 planter pr. 20 km dvs. 0.75 planter pr. km. Sannsynligheten
for å finne ingen planter på en km er
e  = 0.472-0.75

Sannsynligheten for å finne 1 plante på en km er:
0.472 x 0.75 = 0.354
Sannsynligheten for å finne 2 planter:

For Poisson fordelingen er middeltallet lik variansen
middlet : = nCp
variansen F  = nCpCq2

Hvis p 6 0 og q 6 1 vil variansen bli np dvs. middelverdien.

Gjenfinning av døde dyr eller ringmerkete fugler er andre eksempler på Poisson-
fordelinger. Ved ringmerking av fugl er det to variable: sannsynligheten for at fuglene dør
og sannsynligheten for å gjenfinne en ringmerket fugl. 

Den lineære prediktoren 0 (eta) er en lineær sum av effektene av en eller flere
juavhengige variable x .

x er verdien av p forskjellige uavhengige variable, og $ er vanligvis en ukjent parameter
som finnes fra datasettet. Høyre side av ligningen kalles lineær struktur. 
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Linkfunksjonen relaterer middelverdien av y til dens lineære prediktor:

Log link brukes på telledata. 
Logit link brukes på andeler av data:

Det finnes også andre linkfunksjoner: probit, kanonikal link.

Sannsynlighetsfordelinger

Det finnes en rekke kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. 

Gammafordelingen brukes for å beskrive tilfeller hvor man har positiv skew med en
ekstra hale til høyre i normalfordelingen

hvor parameterne vanligvis kalles form og rate. " er form parameter, "$ er middel og "$2

er variansen. Spesialutgaver av denne er eksponentialfordelingen og
kjikvadratfordelingen.

Andre fordelinger er eksponentialfordelingen, Betafordelingen, Logistisk fordeling,
Weibullfordelingen, Cauchyfordelingen, Lognormal fordelingen, 

Sammenligning av middeltall fra to eller flere grupper
Signifikans-tester

   Statistiske metoder som biologene bruker er av to typer: parametriske som forutsetter
normalfordeling og ikke-parametriske. Ikke-parametriske tester gjør om observasjonene
til rangeringer. Andre eksempler på rangerte data er hvis man bruker tallene fra 1-5 på
nivåer mellom utmerket-dårlig, og på slike data må man bruke ikke-parametriske tester.
   Et vanlig tilfelle er at man ønsker å sammenligne to forskjellige målinger som har hvert
sitt middeltall og standardavvik. F.eks. Sammenligning om det er forskjell mellom to
grupper, organismer eller behandlinger. Signifikanstester brukes når vi skal teste
hypotesen om at to uavhengige middeltall er forskjellige. Sentralgrense-teoremet gjelder
ikke bare middeltall, men også forskjellen mellom middeltall. Når er forskjellen mellom to
middeltall stor nok til at du antar at de to prøvene er fra populasjoner med forskjellig
middeltall ? Svaret avhenger av hvor villig du er til å ta feil. Vi kan lage en fordeling av
forskjellene mellom middeltallene og vi kan beregne standardavviket til fordelingen av
forskjeller, kalt standardfeilen til forskjellene.

Vi må gjøre forutsetningen at variansen til de to populasjonene er like. Den statistiske
testen som  gjør en sammenligning av variansene kalles en F-test. R.A. Fisher som
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arbeidet ved Rothamsted Experimental Station i England har gitt navn til testen. F-test
er en varianse ratio test som  sammenligner spredningen av to normalfordelinger. På
samme måte som t-fordelingen er F-fordelingen avhengig av antall frihetsgrader til

1 2 1variansene som undersøkes. Hvis s og s  er variansen til to uavhengige prøver med n2 2

2og n  observasjoner tatt fra den normalfordelte populasjonen så er : 

Den største variansen settes i telleren og i nevneren er den minste variansen slik at F blir
større enn 1. Hvis variansene er like blir F=1. Hvis den beregnete verdien for F er større
enn den kritiske tabell-verdien for F så forkastes nullhypotesen om at variansene er like.

Hvis vi tester hypotesen om at de to prøvene kommer fra en populasjon med samme
middel har vi t-verdien som er lik en brøk med forskjellen mellom de to middeltallene i
telleren og standardfeilen til forskjellene i nevneren:

1 2Man sammenligner den verdi man får med t med t-fordelingen med n  + n  - 2
1 2frihetsgrader (n -1 og n  - 1).

Hvis beregnet verdi for t er større enn den kritiske tabell-verdien for t så forkastes
nullhypotesen om at de prøvene kommer fra samme fordeling, dvs. de har signifikant
forskjellige middeltall. Hvis beregnet verdi av t er mindre enn kritisk verdi av t så beholdes
nullhypotesen. 

For en toprøve z-statistik

   Skal vi finne mulige forskjeller  mellom prøver brukes hypotese-testing. Det er sjelden
vi kjenner det sanne  middeltallet : og det sanne standardavviket F .2

Vi starter med en null hypotese som er en påstand om at det ikke er noen forskjell  eller
at ingenting skjer dvs. : og x er like. Man kan ikke bevise en hypotese, men den kan
forkastes eller beholdes. Vi beregner sannsynligheten for at den forskjellen vi ser er minst
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så stor som den som kan observere i vår prøve hvis nullhypotesen er sann. 
Man må på forhånd velge et sannsynlighetsnivå f. eks. p=0.05.
Hvordan beregnes standardfeilen til en forskjell i middeltallene ? Når du har to middeltall
fra uavhengige prøvene er variansen til forskjellene lik summen av variansene til de to
prøves. Vi ønsker altså å trekke konklusjoner om hele populasjonen på grunnlag av en
prøve.
   Vi beregner hvor sannsynlig det er at en forskjell så stor som den vi har funnet ville
inntre/forekomme hvis det ikke var noen forskjell mellom middeltallene.
Vi antar at det ikke er noen forskjell mellom middeltallene og etterpå ser vi på hvor
sannsynlig det er at dette er sant.

En og to-halete-tester: En-halet test brukes når retningen av resultatet er bestemt. En
to-halet test brukes for å oppdage forskjeller mellom middeltall i to populasjoner uansett
retningen på forskjellen. Det totale arealet i en tohalet test tilsvarer 5% av arealet under
normalfordelingskurven, fordelt på 2.5% av arealet i hver av halene.  Ved en to-halet test
og p= 0.05 må denne deles slik at man har 0.025 i hver ende av normalfordelingskurven.
En Z-verdi på minst 1.96 er nødvendig for å forkaste hypotesen.

Det er 2 typer feil som kan oppstå ved hypotesetesting
Type 1 feil: hypotesen er sann, men forkastes
Type 2 feil: hypotesen er gal, men forkastes ikke
Settes p= 0.001 er det stor mulighet for type 2 feil. Er prøvestørrelsen n stor blir
standardfeilen mindre dvs. sannsynligheten for type 2 feil blir mindre.
Test-styrke: en tests evne til å oppdage falske null-hypoteser.

Students t-test

   Et standard problem i biologisk forskning er å bestemme om det er en statistisk forskjell
mellom middeltallet i to populasjoner. Observert signifikans er sannsynligheten for at en
forskjell minst så stor som den observerte ville ha oppstått hvis middeltallene hadde vært
like. 
   William.S. Gosset som arbeidet ved bryggeriet Guinness Brewing Company publiserte
anonymt under navnet Student artikkelen The probable error of a mean i Biometrika vol.6,
no. 1 (1908). Gosset skapte en familie av fordelinger som har en innebygget
gjenkjennelse av begrensningene ved små prøvestørrelser. Student studerte fordelingen
av t og fant at den var symmetrisk og formet som normalfordelingskurven og variansen
var avhengig av antallet måledata n. Dette er koblet sammen med begrepet
frihetsgrader. Forskjellen i middeltall divideres på standardfeilen til differansen.
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Figur av t-fordeling og normalfordelingen. 

t-test brukes til å sammenligne to grupper. Det er forskjell mellom t-test og z-test
Med t-testen ser vi på fordeling av forskjeller mellom to grupper .
I en en-prøve t-test tester man om middeltallet fra en prøve er forskjellig fra forventet
verdi.
I en parvis t-test undersøker man om det er forskjell mellom to sett med parvise
observasjoner. Parvis t-test brukes når de samme tilfellene brukes før og etter
behandlingen. Samme subjekt observeres under to forskjellige behandlinger. Ethvert
subjekt i den ene gruppen har et tilsvarende subjekt i den andre gruppen. I et parvis
forsøk blir måten som t beregnes ut på forskjellig. For hvert par finnes en forskjell mellom
de to verdiene og så analyseres denne forskjellen.
I en to-prøve t-test undersøker man om det er forskjell mellom to uavhengige prøver
eller observasjoner. Vi bruker en slik uavhengig t-test når det ikke er noen sammenheng
mellom tilfellene i de to gruppene.  

I en en-prøve t-test finner man hvor mange standardfeil prøvemiddeltallet er vekk fra
forventet verdi.

 

Det spiller ingen rolle om t er positiv eller negativ, det er forskjellen fra 0 betyr noe, og t-
verdien viser hvor mange standardfeil man er vekk fra forventet verdi. Hvis t er større eller
lik den kritiske verdien for t (kan finnes i tabell eller beregnes direkte i
statistikkprogrammet) så må man forkaste nullhypotesen om at det ikke er noen forskjell.
Hvis t er mindre enn den kritiske verdien for t så beholdes nullhypotesen.
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I en parvis-t-test er det samme gruppe som måles før og etter behandling, og man ser
på forskjeller mellom hvert par målepunkter. Man tester om middelet av disse forskjellene
er forskjellig fra 0.

  
 Vi finner hvor mange standardfeil (SE) man er vekk fra 0. Hvis t-verdien er større eller
lik kritisk verdi forkastes nullhypotesen, dvs. middelforskjellene er signifikant forskjellig
fra 0. 
I en to-prøve t-test tester man om to sett uparrete målinger er forskjellig fra hverandre.

1 2Hvis vi har at prøvestørrelsene er like dvs n  = n  forenkles denne til

Det er forskjellige verdier for t avhengig av antall frihetsgrader, siden vi nå har estimater
av både middel og standardavvik
Hvis vi har to prøvegrupper med ulikt antall i de to gruppene blir det mer komplisert. Vi
har brukt standardavviket til de to prøvene til å beregne standardfeilen til forskjellene. Vi
må anta at standardavviket fra den gruppen med flest prøver gir et bedre estimat, vi
tillegger altså hver standardavvik en vekt. Kan også gå tilbake til den opprinnelige
versjonen av standardfeilen med forskjellig n. Tohalet test ser på forskjeller mellom
grupper uavhengig av retningen på forskjellen

Newman-Keuls test er mye brukt. Må finne ut hvor mange step (middeltall) man må
bevege seg for å komme fra et middeltall til det neste.

   Hvor ofte kan vi forvente å se en forskjell mellom middeltallene som du har funnet når
det ikke er noen forskjell mellom de to gruppene i populasjonen ? t-fordelingen er lik
normalfordelingen når prøve-størrelsen er stor. Null hypotesen blir: det er 2 prøver fra
samme populasjon med identisk middeltall og varianse. 
 t-fordelingen har en annet areal for å justere for at vi ikke vet hva standardavviket virkelig
er.
   Vi finner altså forskjellen mellom de to middeltallene, finner standardfeilen og beregner
så hvor usannsynlig den observerte forskjellen er. t-verdien er standard score. Antall
frihetsgrader er antall observasjoner i de 2 gruppene minus 2. Hvor sannsynlig er det å
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få en score så stor som denne ? Dette er det observerte signifikansnivå og når den er
meget liten betyr det at det er sannsynlig at det er forskjell. Det er altså mulig (< 0.0005),
men lite sannsynlig at denne prøve kommer fra en populasjon hvor det ikke er noen
forskjell.
   Parametriske tester som brukes til å sammenligne to middeltall bygger på visse
forutsetninger: dataene må være normalfordelte og populasjonene som prøvene tas fra
må ha lik varianse. Det er en enkel varianse-ratio test (F-test) som kan brukes til å
bestemme om forskjellen i varianse er så liten at man kan se bort fra den. To
populasjoner med identisk varianse vil ha et varianse-ratio forhold lik 1. Jo større tall,
desto mer forskjellig er variansene. Siden de kritiske verdiene av F er større enn 1 må
den største variansen deles på den minste. Kolmogorov-Smirnov test kan brukes for å
se om dataene er normalfordelte og Levene Median-test brukes for å undersøke om
variansene er like.
 Det observerte signifikansnivå som er assosiert med en t verdi er angitt som 0.xx. Denne
sier at minst xx % av tilfellene er forskjellige når de to populasjonsmidlene er like.
   t-verdien sier hvor mange standardfeil den observerte forskjellen er over middelet. Den
sier at xx % av forskjellene i middel vil bli så store som t ganger standardfeilen hvis
forskjellen i middel er 0.
Når signifikansnivået er lite er tolkningen grei dvs. de to middeltallene er ulike. 0.05 er en
vanlig verdi i så måte.
Vi beregner altså observerte signifikansnivå. Dette forteller oss hvor ofte vi forventer å se
en forskjell så stor som den vi observerer hvis det ikke var noen forskjell mellom
gruppene i populasjonen. Hvis det observerte signifikansnivå er lite dvs. <0.05 så
forkaster vi hypotesen om at de to middelene er like.
Ved å beregne den minste signifikante forskjell (LSD) (“least significant difference”)
beregner man ikke t, men bruker tabellverdien for t for en tohalet test:

Chi-kvadrat-test (i -test) 2

Det er to hovedtyper i -test: i -test for forskjeller og i -test for assosiasjoner 2 2 2

i -test for forskjeller 2

i -test for forskjeller brukes for å undersøke forholdstall i Mendelsk genetikk,2

sammenligning av sex-ratio eller for å sammenligne en prøve med kjente tall fra
litteraturen. 

hvor O er observert frekvens (O- “Observed”) og E er forventet frekvens (E- “Expected”).
Jo større forskjell mellom O og E, desto større blir i , og jo større prøve desto større verdi2

for i . 2

Antall frihetsgrader fås ved:
Substraher 1 fra antall rader,  substraher 1 fra antall kolonner, 
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multipliser disse to tallene med hverandre og du har tallet for antall frihetsgrader.

Formelen angir summen av kvadratene av absolutte forskjeller mellom observert frekvens
og forventet frekvens dividert på forventet frekvens. 
Hvis i  $kritisk verdi forkastes nullhypotesen dvs. Fordelingen er signifikant forskjellig fra2

forventet. Hvis i < kritisk verdig beholdes nullhypotesen og det er ingen signifikant2

forskjell fra observert frekvens.

i -test for assosiasjoner 2

i -test for assosiasjoner tester om frekvensen av to grupper er forskjellig fra hverandre.2

F.eks. Hvis man skule undersøke om forskjellige arter finnes i forskjellige habitat. Det er
mulig å beregne frekvensen vi forventer hvis det ikke er noen assosiasjon mellom de to
gruppene.

Antall frihetsgrader blir lik:

R er antall rader i tabellen og C er antall kolonner.
Hvis 2 rader og 2 kolonner blir (2-1)(2-1)=1
Hvis i $kritisk verdi blir nullhypotesen forkastet, fordelingen er forskjellig fra forventet2 

Hvis i < kritisk verdi beholdes nullhypotesen. 2 

i  er kontinuerlig, mens i  for virkelige tall er diskrete. I 2x2 kontingenstabeller kan man2 2

får en overestimering av i  og dette kan det tas hensyn til  ved Yates2

kontinuitetskorreksjon som gir en lavere verdi for i . Kolonnens minimum forventet2

frekvens angir den minste forventede frekvens i tabellen. Man bør ikke bruke chi-kvadrat
test hvis mer enn 20 % av rutene har forventet verdi mindre enn 5. i  -test kan bare2

brukes hvis forventet verdi er >5. Hvis forventet verdi er <5 kan man kombinere data fra
to eller flere grupper hvis dette er biologisk forsvarlig. En toveistabell med to kategoriske
variable kan bestå av 2 radvariable og 2 kolonnevariable. Hver kombinasjon av verdiene
fra de to variablene plasseres i en celle og gir en 2x2-tabell. Hvis det er stor forskjell
mellom observert og forventet verdi gir dette stor i  som strider mot nullhypotesen om2

det ikke er noen assosiasjon mellom rad- og kolonnevariable. Chi-kvadratfordelingen
beskrives av antall frihetsgrader slik som t-fordelingen 
En Fisher eksakt test brukes istedet for chi-kvadrat hvis du har en 2x2 kontingenstabell
og det er mindre enn 5 observasjoner bak hver rute. For tabeller med 2 rader og 2
kolonner (2x2) gjøres ofte en  Yates korreksjon. Denne er omdiskutert. I en chi-kvadrat
test omdannes forventede prosenter til aktuelle tall. Multipliser forventet % med antall
tilfeller i hver kategori.
Antall frihetsgrader fås ved:
substraher 1 fra antall rader
substraher 1 fra antall kolonner
multipliser disse to tallene med hverandre og du har tallet for antall frihetsgrader.

   Bare frekvens-data kan analyseres med en chi-kvadrattest dvs. testen baserer seg på
diskrete variable. i -test må bare brukes på rådata, og ikke på %-verdier. 2
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Hvordan kan en null hypotese testes om to prosenter er like og at de to variablene er
uavhengige ? Vi bruker antall observerte tilfeller som observerte frekvenser og forventet
frekvens.
Når vi ønsker å studere forskjellen mellom et sett observerte frekvenser brukes chi-
kvadrat statistikk.
For hver rute finnes:
1. Forskjellen mellom observert og forventet frekvens.
2. Divider kvadratet til forskjellen på forventet frekvens. Hver forskjell kalles residual
(rest). Positiv residual indikerer flere tilfeller observert enn forventet fra null hypotesen.
Negative residual indikerer færre observerte  tilfeller enn forventet.
Akkurat som for en t-statistikk beregnes nå hvor ofte du vil få en verdi for chi-kvadrat
statistiks som er minst så stor som den du observerer i din tabell hvis null hypotesen er
sann. 
i  er kontinuerlig, mens i  for virkelige tall er diskrete. I 2x2 kontingenstabeller kan man2 2

får en overestimering av i  og dette kan det tas hensyn til  ved Yates2

kontinuitetskorreksjon som gir en lavere verdi for i . Kolonnens minimum forventet2

frekvens angir den minste forventede frekvens i tabellen. Man bør ikke bruke chi-kvadrat
test hvis mer enn 20 % av rutene har forventet verdi mindre enn 5. i  -test kan bare2

brukes hvis forventet verdi er >5. Hvis forventet verdi er <5 kan man kombinere data fra
to eller flere grupper hvis dette er biologisk forsvarlig. En toveistabell med to kategoriske
variable kan bestå av 2 radvariable og 2 kolonnevariable. Hver kombinasjon av verdiene
fra de to variablene plasseres i en celle og gir en 2x2-tabell. Hvis det er stor forskjell
mellom observert og forventet verdi gir dette stor i  som strider mot nullhypotesen om2

det ikke er noen assosiasjon mellom rad- og kolonnevariable. Chi-kvadratfordelingen
beskrives av antall frihetsgrader slik som t-fordelingen 
En Fisher eksakt test brukes istedet for chi-kvadrat hvis du har en 2x2 kontingenstabell
og det er mindre enn 5 observasjoner bak hver rute. For tabeller med 2 rader og 2
kolonner (2x2) gjøres ofte en  Yates korreksjon. Denne er omdiskutert. I en chi-kvadrat
test omdannes forventede prosenter til aktuelle tall. Multipliser forventet % med antall
tilfeller i hver kategori.
Mc Nemars test brukes hvis man gjør observasjoner på de samme individene.
Kjikvadrattesten ble innført av Karl Pearson i år 1900.

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) er en statistisk metode som brukes til å sammenligne flere
middeltall, sammenligninger av grupper eller behandlinger.  
Parametrisk Student's t-test eller ikke-parametrisk Mann-Whitney-test analyserer data fra
to grupper, men mange ganger skal tre eller flere grupper sammenlignes. Problemet med
å få en rekke t-tester unngås ved å bruke variansanalyse kalt ANOVA (“analysis of
variance”) hvor alle sammenligningene gjøres i en test. Hvorfor kan vi ikke bruke mange
t-tester istedet ? Nei, fordi jo flere sammenligninger du gjør, desto mer sannynlig er det
at du finner et par som er statistisk forskjellig selv om alle midlene er like i populasjonen.
Ved enveis-ANOVA undersøker man variansen i stedet for å se på forskjeller mellom
middeltall slik man gjør i t-tester. I ANOVA sammenligner man mellom-grupper variasjon
med innen-gruppe variasjon. Mellom-grupper variasjon skyldes forskjeller i middeltall, og
innen-gruppe variasjon skyldes spredning i hver gruppe.  ANOVA trenger en eller to
faktorkolonner (indekserte data) og en datakolonne. Først beregnes kvadratsummen (SS)
og deretter middelkvadratet (MS) som er lik SS dividert på antall frihetsgrader
(MS=SS/d.f.). Hvis n er antall grupper er antall frihetsgrader (d.f.) mellom gruppene lik n-1.
Man bregner også d.f. innen gruppen og total d.f.

I noen tilfeller kan man kode data. Hvis man har gjort et sammenligende studium i lys og
mørke blir kan lys kodes som 1 og mørke som 2. Har man 3 forskjellige pH-verdier kan
disse kodes som 1, 2 eller 3. Sann og gal kan kodes som 1 og 0. Har man 3 farger kan
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disse kodes som 1 2 og 0. Hann og hunn kan kodes som henholdsvis +1 og -1. 

ANOVA forutsetter at alle observasjoner er skaffet tilfeldig og at de er normalfordelte. Data
kan transformeres for å få dem mer normalfordelte. Om dataene er normalfordelte kan
undersøkes f.eks. i et Q-Q-plot eller P-P-plot.  I et kumultativt P-P-plot lages kumulative
verdier av hvert tall, og det er en linje som viser forløpet hvis de hadde vært normalfordelte
ANOVA antar at variansen i prøvene er normalfordelte og enhetelige. Kovariable kan
settes inn i variansanalysen. 
    Hvis det er bare en måte å klassifisere populasjonen som studeres så har vi en-veis
ANOVA. I en-veis ANOVA behøver ikke prøvestørrelsen og være like stor. 

Resultatet fra ANOVA sier bare noe om at det er forskjell mellom gruppene eller ikke, men
sier ikke hvor store eventuelle forskjellene er og hvilke som er forskjellige. Man kan gjøre
post hoc-tester for å finne hvilke som er forskjellige, men husk at slik post hocs også
bygger på forutsetninger. Tukey og Scheffe sammenligner alle gruppene med hverandre,
og  brukes for å finne hvilken middel som er forskjellig fra hvem. Dunnet sammenligner
eksperimentgruppene med kontroll, og Bonferroni brukes for gjentatte målinger. 

Bruker F-statistiks og dens P-verdi for å teste nullhypotesen om at alle middeltallene fra
flere populasjoner er like, dvs. skal bestemme om forskjellene i prøvemiddeltall er
statistisk signifikant. ANOVA tester nullhypotesen om at alle prøvemiddeltallene er like.
Resultatene fra variansanalysen kommer fram i en ANOVA-tabell med kolonner (kilde,
frihetsgrader, SS, MS, F-ratio og og sannsynlighetsnivået p. I radene finnes Modell, Feil
og korrigert total.
I første kolonne i tabellen finnes faktorene som gir variasjon. Kvadratsummen (SS) er et
mål på mengden variasjon mellom nivåene av hver faktor. Frihetsgradene (df) er antall
behandlinger minus 1. For interaksjoner er frihetsgradene produktet av hver av dem.
Middelkvadratet (MS) for hver faktor eller interaksjon er kvadratsummen dividert på antall
frihetsgrader. 
Balansert ANOVA har samme antall replikater for hver behandling. ANOVA kan håndtere
mange typer experimentall design. Hvis man har et blokk-eksperiment, så må man bruke
en modell som inneholder blokker. Modellen kan inneholde faste (modell I) eller tilfeldige
effekter (modell II).

    Det er i prinsippet ikke noe forskjell på en-veis og toveis ANOVA bortsettfra at man ved
toveis-ANOVA ser på to faktorer samtidig. Som alltid må man først se på datasettet med
boksplot, punktsky, stamme-bladplot etc. for å se hva som skjer i datasettet. Det meste
av tolkningen kan faktisk gjøres ut fra å studere datasettet. Toveis ANOVA-tabellen er i
prinsippet lik enveis-ANOVA-tabellen, men i toveis tester man to hypoteser samtidig. I
enveis var det bare en hypotese man testet. Husk at man tester om middeltallene fra de
forskjellige prøvene varierer så mye at de kan sies å komme fra forskjellige statistiske
populasjoner. “Error mean square” i toveis ANOVA tilsvarer “Winthin Groups Mean
Square” i enveis-ANOVA, og sier hvor mye observasjonene varierer uavhengig av
nullhypotesen om at det ikke er noen forskjell mellom middeltallene. Det blir tre forskjellige
mellom-grupper middelkvadrater. I enveis ANOVA er det bare en mellom-grupper
middelkvadrat (“Between-groups mean square”). Forskjellige statistikkpakker bruker
forskjellige navn på samme ting. Følgende er synonyme: Factor = Treatment= Between,
og Residual=Error= Within.

Ved å se på signifikansen (Sig. eller p) for hver av F-forholdene kan man se om
nullhypotesenforkastes eller ikke. Hvis Sig. eller p er mindre enn 0.05 forkastes
nullhypotesen om at det ikke er noen forskjeller, (gir stor verdi på F), dvs. de er forskjellige.
Sig. .000 betyr at nullhypotesen om at de er like forkastes dvs. de er forskjellige.Ved toveis
får du altså mulighet til å se på interaksjonen mellom to faktorer.Er Sig. større enn 0.05
beholdes nullhypotesen om at det ikke er noen interaksjon.  Det blir forskjellig tall for
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kvadratsummen (“Sum of squares”) og middelkvadratet (“Mean square”) når man gjør
enveis og toveis ANOVA på det samme datasettet. Grunnen til dette er noe kompleks.
“Corrected Total”  viser hvor mye observerte verdier for middeltallene er forskjellige fra alle
tilfellene sett samlet. “Corrected model”  viser variasjonen i avhengig variabel dvs.
responsvariabel forklares ved to faktorer. Denne angis under tabellen som “R squared”
(i prosent f.eks. 0.078 vil si 7.8%). Høy verdi på “R squared” tilsier at mye av variasjonen
kan forklares ved de to faktorene som undersøkes.

Enkelfaktor design (en-veis ANOVA)

Ved en-veis ANOVA undersøker man effekten av en enkelt faktor i flere nivåer, f.eks.
effekten av tre forskjellige næringsmengder på populasjonen. Opererer med bare en faktor
eller prediktor, selv om faktoren omfatter flere nivåer eller grupper. Ved faktoriell ANOVA
måles effekten av to eller flere faktorer samtidig, hvor hver faktor har to eller flere nivåer
ANOVA er en statistisk teknikk basert på en generell lineær modell. Det er to typer
kategorier prediktor variable i lineære modeller. 

i ij iji = 1,...I;  j =1,...n . , er fra en N(O,F) fordeling x  er hvert datapunkt med replikat j og
behandlingsnivå i av faktor A. : er gjennomsnittsmiddelet
ANOVA tester om variansen forårsaket av de forskjellige nivåene av faktorer er større enn
variasjonen innen nivåene av hver faktor, kalt “residuals” eller “error”. Variasjonen
forårsaket av behandlingene kan atskilles fra det som skyldes blokkene, pluss noe
“residual/error” varisjon som ikke kan forklare av den eksperimentell design. ANOVA deler
den totale variansen i responsvariabelene inn i komponenter. Først beregner man

Totalvariasjonen til y som kvadratsummen SS. Den totale kvadratsummen for y (SS  ) er
ijsummen av kvadrerte forskjeller mellom y  og middelverdien av y. Antall frihetsgrader er

totalantallet observasjoner minus 1. ANOVA deler opp eller lager partisjoner av den totale
Totalvariasjonen SS  kan deles inn i to komponenter. Først variasjonen som skyldes

forskjeller mellom gruppemidler dvs. variasjonen rundt hvert middel innen prøven.. Dette
blir et mål på hvor forskjellig gruppemidlene er og hvor mye av den totale variasjonen i y
som kan forklares med forskjeller mellom gruppene. Antall frihetsgrader (df) koblet til
variasjonen mellom gruppemidler er antall grupper -1. Den andre variasjonen skyldes
forskjeller mellom observasjonene i hver gruppe dvs. mariasjonen mellom prøvene
forårsaket av forskjeller mellom midlene midlene av populasjonene som man har trukket
prøvene ut fra. Dette blir et mål på hvor forskjellige observasjonene er innen hver gruppe
summer over gruppene og hvor mye av den totale variasjonen som kan forklares ved

ResidualsSS  

Det samme gjelder for summering av de totale frihetsgrader

SS er et mål på variasjonen som er avhengig av antall observasjoner. Variansen (mean
square) er et mål på variasjonen og er ikke avhengig av prøvestørrelsen. Vi omformer SS
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til Mean Squares ved å dividere på antall frihetsgrader
Man må sjekke om variansen til de forskjellige prøvene er lik hverandre, en

maxhomogenitetstest av variansen via en F  test. Velg den største variansen fra prøvene og
divider på den minste variansen.

  I prøvene er det to kilder til variasjon:
1. Variasjon rundt middelet innen prøven.
2. Variasjon mellom prøvene som skyldes differansen mellom midlene i populasjonen som
prøvene kommer fra:

total innen mellomVariabilitet =variabilitet  + variabilitet . ANOVA deler opp den totale variasjon av
et visst antall prøvene i deres enkelte komponenter. Det blir da enklere å arbeide med
kvadratsummen SS (“sum of squares”), men i siste regneprosess omregnes SS til
varianse ved å dividere på antall frihetsgrader. Hvis man anlyserer effekten av 2 variable
på middeltallet har en 2-veis ANOVA. Er det bare 1 variabel er det 1-veis ANOVA.

mellom gruppeneSS  måler variasjonen til gjennomsnittsforskjellen mellom prøvegruppene.
innen gruppeneSS  (også kalt rest SS) måler den underliggende variasjon til alle de individuelle

prøvene.
Den totale SS angir total variasjon til observasjonene omkring middelet til alle
observasjonene.
MS gir to estimater på variasjonen i populasjonen.
Hvilke forutsetninger gjelder? Hvordan kan man gjøre hypoteser om middeltallene ved å
se på variasjon av observasjonene ? Hva er innen gruppen og mellom gruppene variasjon
? Hvordan gjøres en F-test og hvordan tolkes den ?
Hver gruppe må være en tilfeldig prøve fra en normalfordelt populasjon og innen
populasjonen må variansen i alle gruppene være like.
   I variansanalyse blir som tidligere nevnt den observerte variansen delt i to deler:
variasjonen av observasjonen innen gruppen (omkring gruppens middel) og variasjon
mellom gruppene.
Du har et prøve middel for hver gruppe og du kan beregne hvordan disse midlene varierer.
Først beregnes innen gruppen summen av kvadratene. Ta hver varianse og multipliser
den med antall tilfeller i gruppen minus 1 og summer resultatet
Neste trinn er å bestemme variasjonen i de individuelle gruppene  lik kvadratsummen
"sum of squares" (SS) dividert på antall frihetsgrader. Antall frihetsgrader er antall
resultater i hver gruppe minus  1. Resultatet angis som middelkvadratet “mean square”
(MS).

Mellom gruppe variasjon
   Først beregnes mellom gruppene SS ved å substrahere middelet av alle observasjonene
fra hvert grupppe middel. Kvadrer forskjellene og multipliser med observasjonene i hver
gruppe. Antall frihetsgrader beregnes ut fra antall grupper - 1. Mellom gruppene "mean
square" (MS) beregnes ved å dividerer SS på antall frihetsgrader.

F-ratio

   Det må nå estimere variasjonen innen populasjonen: innen gruppen MS og mellom
gruppene MS. Innen gruppen MS baserer seg på hvor mye observasjonene i hver gruppe
varierer og mellom gruppe MS hvor mye gruppe midlene varierer. Hvis null hypotesen er
sann bør disse to tallene være nær hverandre. Divideres den ene på den andre skal
forholdet bli nær 1
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Telleren i F-ratio er et mål på variansen som skyldes behandlingene, og nevneren er
variansen som skyldes andre ting. Hvis F er stor betyr det at variasjonen som skyldes
faktorene eller behandlingene er stor og testen er signifikant. Hvis F er ca lik 1 kan du
konkludere med at det ikke er noen signifikant forskjellom mellom gruppene dvs.
nullhypotesen beholdes. Hvis F er et stort tall kan du regne med at minst en av prøvene
er fra en annen populasjon. For å bestemme hvilken gruppe som er forskjellig må du gjøre
en multippel sammenligningstest (Bonferroni-test eller Student-Newman-Keuls test). Vi
trenger nå å vite det observerte signifikansnivå.

Til en-veis variansanalyse kan benyttes tukey-b multippel sammenligning.

Kruskal-Wallis ANOVA brukes på rangeringer (ikke-parametrisk) ved at datasettet
omdannes til en ordinal-skala (tilordninger). 
ANOVA kan brukes til å teste signifikans til minste kvadraters regresjonslinje. 

To-veis ANOVA

Toveis ANOVA brukes for å estimere effekten av to uavhengige variable på en avhengig
variabel.  ANOVA gir deg også mulighet for å finne interaksjonseffekter. 
Man undersøker to faktorer samtidig. Er det forskjeller og skyldes eventuelle forskjeller
faktor 1 eller faktor 2, og er det interaksjon mellom faktor 1 og 2 ? 
Hvis p-verdien i ANOVA-tabellen er mindre eller lik 0.05 forkastes nullhypotesen. Hvis p-
verdien i ANOVA-tabellen er større enn 0.05 er det ingen evidens for å forkaste
nullhypotesen.

F.eks. en avhengig variabel kan være masse og de to uavhengige variable kjønn (hann
og hunn) og årstid (vår/høst). Dette gir seks kombinasjoner av par med midler
 To-veis ANOVA brukes hvis to eksperimentelle faktorer varierer for hver eksperimentell
enhet.  

k-te gjentak av nivå i av faktor B og nivå j av faktor B pluss interaksjonen mellom AB.

To-veis ANOVA lager partisjoner av den totalte kvadratsummen til prøvene i forskjellige
Akomponenter som til sammen utgjør den totale variasjonen. SS  gir variasjonen mellom

Bprøvene forårsaket av variabel A. SS  gir variasjonen mellom prøvene forårsaket av
Ivariabel B. SS  gir variabilitet mellom prøvene forårsaket av interaksjon mellom variabel

TA og B. Den totale variasjonen SS

Det kan også utføres toveis ANOVA med en enkelt observasjon.
Multivariabel ANOVA (MANOVA) hvor det er flere avhengige variable for hver uavhengig
variabel. F.eks. er veksten av rot, skudd og blomster på samme plante korrelert med
hverandre. MANOVA kan si om det ern signifikant effekt av behandlingen på alle
variablene sett samlet. Vanlig brukt til dette er Wilks 8, 

 Assosiasjoner sier noe om  to variabler er relatert. Plotte data i en grafisk framstilling
som et punktskyplot er den beste måten å se etter relasjoner og mønstere. På x-aksen
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plottes uavhengig variabel og på y-aksen plottes avhengig variabel. Assosiasjonen kan
være positiv eller negativ. Ved korrelasjonsanalyse finner man styrken i assosiasjonen

Analyse av kovarianse (ANCOVA)

I kovariansanalyse undersøker man en lineær relasjon i respons på en kovariabel, en
lineær trend i en kontinuerlig responsfaktor Y med en faktor X som vairerer på en
kontinuerlig skala, X kovarierer med Y. . ANCOVA brukes hvis det er en faktor som ikke
manipuleres og som kan påvirke den avhengige variabel, og hvor det er minst en
kontinuerlig uavhengig variabel og minst en kategorisk uavhengig variabel. ANCOVA er
en kombinasjon av regresjon og ANOVA. Man utfører to eller flere lineære regresjoner og
bestemmer stigninger og skjæringspunkter. Deretter fjernes unødvendige parametere.
Bruker en av effektene som kovariabel. Effekten av kovariansen på responsvariable
fjernes fra den uforklarte variabiliteten ved regresjonsanalyse. Den enkleste form for
ANCOVA er analog til enkelfaktor ANOVA hvor vi har en enkel katogorisk prediktorvariabel
(faktor).

Modell (samme stigningskoeffisent for y, men to skjæringer med y-aksen):
y = x + kategorisk variabel

Modell (to stigningskoeffisienter og to skjæringer med y-aksen):
y = x * kategorisk variabel

AIC) ( “Akaike information criterion”) et mål på hvor god tilpasning det er til modellen.
Høye verdier for AIC indikerer dårlig tilpasning. 

Mulitvariabel statistikk og analyse

Noen ganger får man data som relaterer seg til mer enn to variable for hver
samplingsenhet. Multivariabel statistikk anvendes hvor mer enn 3 variable analyseres
samtidig, og hvor man forsøker å finne sammenheng og mønster mellom variable.  Hvert
datapunkt er en koordinat i et n-dimensjonalt vektorrom. Det finnes ingen fysisk
presentasjon av et n-dimensjonalt vektorrom.  Et multivariabelt datasett inneholder mer
enn variabel målt fra en rekke replikate prøvetakninger/eksperimentelle enheter/objekter.
Hvis objektene er organismer så kan variablene f.eks. være fysiologiske eller morfologiske
forskjeller.  I et linjetransekt kan man kanskje finne 30 forskjellige arter, og man måler
kanskje 4 omgivelsesvariable langs transektet. Finnes noen av artene sammen ? Er det
noen arter i transektet som utelukker hverandre ? I en undersøkelse av transektet ønsker
man å definere noen få uavhengige variable som forklarer mesteparten av variasjonen,
og denne forenklingen kalles ordinasjon.  En av ordinasjonsanalysene er
prinsipalkomponent analyse (PCA.  Hensikten med PCA er å identifisere hvilken
kombinasjon av variable som forklarer den største mengden av variasjonen i datasettet.
Er objektene økologiske enheter kan variablene være fysisk kjemisk faktorer.
   Monte Carlo test er en signifikanstest hvor sammenligner fordelinger av beregnete
verdier av testen på dataene med resultatet fra den samme testen anvendt på hundrevis
av randomiserte gjentatte og omskyflete versjoner av de samme datane ved hjelp av en
datamaskin. Med Monte Carlo metoder kan man f.eks. se på fordelingen av egenverdier
eller korrelasjonskoeffisienter. 
Det finnes multippel regresjon og multifaktor ANOVA. 
   Bivariat normalfordeling er den enkleste formen for multivariabel normalfordeling. Et mål
på senteret i den multivariable fordelingen er centroid. Centroid er punktet representert
ved det univariate middelet til fordelingen av hver av variablene. Vi kan summere variasjon
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i en enkelt variabel ved kvadratsummen (SS) og variansen. Hvis vi har mer en en variabel
har vi ikke bare variansen for hver variabel, men vi har også kovariansen mellom variable.
For å vise variasjonen i et multivariabelt datasett må vi bruke matriser.

Ordinasjon

Ordinasjon betyr multivariable observasjoner redusert til 2 dimensjoner.
Prinsipalkomponentanalyse (PCA) er en matriseteknikk for å finne en linje som går
gjennom området hvor det er størst variasjon mellom linjene og gir derved 1.
prinsipalkomponent. 2. prinsipalkomponent er loddrett på den første. Det lages et nytt
aksekors med origo i middelet av datasettet. Man lar aksene rotere rundt origo inntil 1.
Aksen gir best mulig tilpasning til data (residuals ortogonalt mot linjen, i motsetning til
lineær regresjon hvor residuals vises vertikalt). Prinsipalkomponentene er uavhengige av
hverandre.  Prinsipalkomponent 1 forklarer mesteparten av variasjonen og den andre
aksen ligger ortogonalt på denne (prinsipalkomponent 2) forklarer den nest største
variasjonen. For et n-dimensjonalt datarom er det n prinsipalakser. Den første
komponenten er egentlig den best tilpassete linjen som er halvveis mellom minste
kvadrateres estimatet av den lineære regresjonsmodellen. I et multivariabelt datasett er
det mange forskjellige variable med forskjellige måleenheter. Første trinnet i PCA er å
omgjøre variablene til z-skår slik at middelet blir 0 og variansen 1.
 Disse kan normaliseres som Z-skår som blir et dimensjonsløst talle. Z-skår er antall
standardavvik for hver observasjon fra dens eget middel.  Variablene standardiseres slik
at til middelverdien :=0 og standardavviket = 1, og første prinsipalkomponent
representerer den reduserte hovedaksen. Den andre komponenten er fullstendig
uavhengig av og ukorrelert med den første komponenten.
Punktskyen i et n-dimensjonalt datasett må roteres for å kunne lage n prinsipalakser.
Lager n nye prinsipalakser, hver ved å rotere datasettet en vinkel i forhold til den gamle
aksen.          Prosessen består i å finne en samling med tall som viser hvor mye hver akse
må roteres for hver variabel, dvs. må finne egenvektorene og egenverdiene til Pearsons
korrelasjonsmatrise.  Hver variabel er assosiert med en egenvektor for hver
prinsipalkomponent. Egenvektorene er vektingen for variablen for prinsipal komponenten
og kan variere fra -1 til +1. Egenvektorer nær -1 eller 1 indikerer at variabelen er en viktig
determinant for komponenten. Hver prinsipalkomponent har en egenvektor.

Lineære kombinasjoner, egenvektorer og egenverdier

Et mål i multivariabel analyse er å finne en lineær kombinasjonen av de originale variable
som summerer variasjonen i det originale datasettet. 
Vi konsoliderer variansen fra datamatrisen i et nytt sett av avledete variable hvor hver er
en lineær kombinasjon av de originale variable 

ik i1 ipz  er verdien for den nye variablen k for objekt i. x  til x  er verdiene eller koeffisientene
som indikerer hvor mye hver original variabel bidrar til den lineære kombinasjonen. Litt
avhengig av anlyse kalles disse nye verdiene prinsipalkomponenter, faktorer,
diskriminantfunksjoner. kanoniske funksjoner.
Denne linære kombinasjonen er analog til en regresjonsligning. I noen tilfeller kan den
linære kombinasjonen inneholde en konstant i tillegg:
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Ligningen med konstant framkommer hvis variablene ikke er standardisert til middeltall lik
0 og varianse lik 1. 
Varibelene ekstraheres slik at den første forklarer mest av variansen osv.
De nye avledete variable er uavhengig av og ukorrelert med hverandre.

1 2 k pEgenverdiene, også kalt karakteristikker eller latente røtter (8 ,  8 , ..8 , ...8 ) er mengden
original varianse forklart ved hver av k=1-p nye avledete variable. Egenverdiene gir en
indikasjon på den relative betydningen av hver ordinatakse. Størrelsen på egenverdien
med første prinsipalkomponent.  Disse egenverdiene er populasjonsparametere og vi

1 2 k pbestemmer dem ved å bruke maximum likelihodd (ML) for å produsere l , l , ...l ....l ) og
vi kan også bestemme den omtrentelige. standardfeilen. 

Egenvektorer er en liste av koeffisienter (karakteristikkvektorer) eller vekter som viser
hvor mye hver original variabel bidrar til hver nye avledet variabel. Generelt vil

jegenvektorene inneholde c  i ligningen over, men disse koeffisientene kan ofte skaleres
j j jpå forskjellige måter og angis da som u , v , eller w

Prinsipalkomponentanalyse og faktoranalyse

Faktoranalyse ser på mønstre og strukturer i sammenhengen mellom variable og forsøker
å forklare disse mønstre. Ingen forskjell mellom avhengige og uavhengige variable, alle
behandles likt
De første trinnene i faktoranalysen kalles prinsipalkomponentanalyse
Flere variable innsamles fra flere objekter og et mål er å redusere antall variable slik at de
gjenværende forklarer mest mulig av variasjonen i datasettet. Multivariabel ANOVA og
diskriminantfunksjonsanalyse har samme formål. I tillegg gjelder det å finne mønstre som
man ikke kan se ved å analysere hver variabel for seg. Man kan plotte objektene i et
flerdimensjonalt rom, hvor dimensjonen kommer fra de avledete variable kalt skalering.
Objektene ordnes langs hver sin akse og avstanden mellom objektene i det
flerdimensjonale rommet er et mål på biologisk forskjell. Økologene kaller denne
skaleringen for ordinasjon. Gradientanalyse viser samplingsenheter i direkte relasjon til
en eller flere underliggende omgivelsesfaktorer. En korrelasjonsmatrise er en matrise
som inneholder alle mulige Pearsons korrelasjonskoeffisienter for variablene.
Korrelasjonsmatrisen har en diagonal bestående av bare 1-tall, noe som forteller av
korrelasjonskoeffisienten mellom hver variabel og seg selv er lik 1. Analysen går ut på å
finne egenvektorene og egenverdiene til Pearsons korrelasjonsmatrise.
Prinsipalkomponentanalyse forsøker å gi svar på all variasjon for variable og hvis alle
faktorene (komponentene) beholdes tapes ikke noe informasjon. I faktoranalyse er man
bare ute etter variable som deles med andre variable. Målet med PCA er å lage nye
variable kalt prinsipalkomponenter som forklarer så mye av informasjonen om datasettet
som mulig. Det maksimale antall prinsipalkomponenter er antallet originale variable, men
målet er å få færrest mulig prinsipalkomponenter.  Slik at den kumulative frekevensen av
dem forklarer mest mulig av variasjonen. Koeffisientene i kolonnene for de f.eks, 3
prinsipalkomponentene brukes til å lage nye variable prinsipalkomponent 1,2 og 3. Det
finnes flere metoder som kan brukes til å redusere antall variable. En metode er basert
på egenvektorer og egenverdier.  Første prinsipalakse fås ved å multiplisere normaliserte
data med første egenvektor. Andre prinsipalakse fas ved å multiplisere med andre
egenvektor. Man får skrevet ut egenverdiene for hver akse med tilsvarende % varianse,
og får beregnet akse skår for hver observasjon på hver akse. 
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Et bi-plot er en punktsky av ordinasjonsskår for radene i matrisen, med en grafisk
presentasjon av tilsvarende sett av loadings for hver variabel (egenvektorloading). Piler
viser opprinnelsen til koordinaten, og like har piler i samme retning.

Bruker korrelasjonsmatrise for å få variable målt med forskjellig målestokk til en standard
skår.
Identitetsmatrise med 1 langs diagonalen og 0 på den andre halvdelen av diagonalen. 
Må deretter trekke ut faktorene

1 For faktor F hvor k er antall variable. w er vektene hvor første tallet henviser til faktor 1 og
det andre tallet viser hvilken variable de er tilknyttet.
Ser på hvor mye hver faktor utgjør av den totale variansen
Reduserer antall faktorer så mye som mulig.

Første valget som må gjøres er om alle variablene er like viktig dvs. viktigheten av en
variabel er proporsjonal med størrelsen på variansen. 

1 2 3 pPrinsipalkomponentanalyse omdanner for i=1 - n objekter, variablene x , x , x ,,,x  til nye
1 2 3 pukorrelerte variable z , z , z ,,,,,z .

Hvis man f.eks for en jordtype har en rekke variable N, nitrat-N, ammonium-N, P,K, Ca,
Mg, Fe, sulfat, pH, fuktighet, redoks, organisk materiale, tetthet så vil kanskje bare 3 av
disse komponentene forklare 75% av variasjonen.  Komponent 1 (N, P), komponent 2
(fuktighet;org materiale), komponent 3 (ammonium-N og redoks).
 Man bruker en korrelasjonsmatrise siden variablene har forskjellig varianse og man
ønsker ikke at disse variansene skal påvirke analysen. Komponenter som har
egenverdier større enn 1 forklarer 70% av den totale variansen. Koeffisientene til de 3
første egenverdiene med standardfeil vises i tabell. Analyse av residuals fra de 3
gjenværende komponentene indikerte at det ikke var noen Q-verdier som var forskjellig
fra resten av P-verdiene.

Bruker altså både kovariansmatrise og korrelasjonsmatrise og ser hvor mye av disse
to matrisene forklarer % av variasjonen. Deretter varimax rotasjon. Problem med variable
som er skewed og og variansene er meget forskjellige mellom variablene og noen av dem
er 0. 4. rottransformasjon hjalp ikke og brukte derfor de originale data. 

F.eks. undersøke forekomsten av arter i et bestemt antall habitatfragmenter. Andre
variable fra habitatene er f. Eks. areal, % buskdekke, avstand til dal, avstand til nærmeste
habitat.
Bruker PCA for å redusere artsvariable til et mindre antall komponenter og bruker disse
komponentene til å finne sammenhengen mellom habitatfragmenter og mainland.

F.eks. mønster av fuglediversitet på en rekke steder. Analyserer maksimal forekomst av
hver art på hvert sted for hver årstid. F.eks. 100 arter. Bruker PCA for å redusere 100
variable og bruker disse nye variable til å si noe om forholdet mellom de utvalgte
samplingsstedene.
Hvilken assosiasjonsmatrise skal man bruke ?
Valget står imellom kovariansematrise eller korrelasjonsmatrise. De fleste PCA bruker
korrelasjonsmatrisen som default.  Korrelasjonsmatrisen er basert på variable
standardisert til middel 0 og enhetsvarianse.
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Correspondence analyse (CA)

I CA brukes gjentatt beregning av vektede gjennomsnitt (resiprok gjennomsnitt). Tar
gjennomsnittet av et tallsett, summerer dem og dividerer på antall observasjoner. Vektet
middel hvis noen av dataene gjentas. CA er en metode for å dekomposere
kontingenstabeller av tellinger til et lite antall av summerte variable, og representerer
mangel på uavhengighet mellom rader og kolonner i kontingenstabellen. CA er basert på
rådatamatrise av tellinger klassifisert i n rader (objekter) og p kolonner (variable). Gjør test
på uavhengighet av rader og kolonner i toveis kontingenstabell med tellinger ved
kjikvadratstatistikk.  Formålet med CA er å summere mangel på uavhengighet mellom
rader og kolonner i kontingenstabellen som et lite tall med avledete variable kal
prinipalakser. CA skjer ved dobbel transformasjon av observerte minus forventede
tellinger delt på produktet av kradratrøtter av radtotal og kolonnetotal. CA bruker
egenverdien til en matrise med P -verdier.2

  F.eks. 

Canonical korrelasjonsanalyse

Brukes ved sammenligning av datasett hvor man ønsker å undersøke korrelasjonen
mellom ett sett med variable og et annet sett med variable for samme objekt. Resultatet
inkluderer korrelasjonsmatrisen i og mellom de to datasettene og regresjonsstatistikk for
hver av responsvariablene regressert mot hver predictor variabel. Resultatet inneholder
også egenvektorer. Her brukes korrelasjonsmatriser. Tester også H0 at det ikke er noen
korrelasjon mellom noen av parene og canonical variable, via Barletts kjikvadrat. 

RDA

“Redundancyanalyse” er en utvidelse av canonical korrelasjonsanalyse hvor man ønsker
å skille mellom respons og predictor variable og utvikle en prediktive model hvor man kan
prediktere en lineær kombinasjons av responsvariable fra en lineær kombinasjon av
prediktorvariable. Andel av total varianse i responsvariable som kan forklares ved en
lineær kombinasjons av prediktorvariable kalles redundancy. I PCA blir kovarianse eller
korrelasjonsmatrisen til responsvariable dekomposert til egenvektorer og egenverdier.
Prinsipalkompoenter bestemmes for hvert objekt basert på disse egenvektorene og
skalering/ordinasjon plot avledes av disse score.
I RDA blir responsvariablene først tvunget til å være en lineær kombinasjon av
prediktorvariable, mens PCA egenvektorer ikke blir relatert til prediktorvariable. 

Canonical correspondence analyse (CCA)

Økologer som arbeider med datasett av artsforekomster for en lange rekke
samplingsenheter kan også ha et antall variable (kovariable) registrert for hver
samplingsenhet. CCA gir mulighet til å vise sammenheng mellom artssamfunn og
omgivelser. Består av to matriser. En matrise med data som skal ordineres, og en matrise
som beskriver omgivelsesfaktorene. Det må være samme antall rader i de to matrisene,
men de behøver ikke å ha samme antall kolonner (variable).  Man er  ikke bare interessert
i å skalere samplingsenheter og arter som med CA, men også undersøke hvordan den
relative posisjonen til samplingsenheter og arter er relatert til verdier av kovariable for hver
samlingsenhet. CCA er en modifisering av CA. Utskriften fra CCA omfatter aksescore for
samplingsenheter og arter og vektorene som representerer korrelasjonen mellom
omgivelsesvariable og prinsipalakser. Både CCA og RDA gir biplot hvor kovariable kan
inkluderes på skaleringsplot som viser hvordan akser er korrelert med hvilken kovariabel.
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Faktoranalyse

Faktoranalyse ligner på PCA, men er mer kompleks. Som nevnt tidligere kan man
rekonstruere originaldata fra prinsipalkomponeneter, men hvis vi bare har igjen mindre
enn p komponenter kan vi bare lage et approksimat av originaldata. Restene inneholder
informasjon av originaldata som ikke er inkludert i mindre enn p komponenter.
Faktoranalyse formaliserer dette i en strukturert modell og vi bruker nå faktorer i stedet for
komponenter. Faktoranalyse baserer seg vanlig på korrelasjonsmatrisen. Faktoranalyse-
aksene, som er ikke-ortogonale, roteres slik at korrelasjonen er maksimal mellom
ekstraherte faktorer (komponenter) og de originale variablene.

Ikke-parametriske tester
Ikke-parametriske tester benyttes for rangerte eller ikke-normalfordelte data. Mange typer
data er ikke normalfordelte, irregulære eller bimodale, og disse lar seg ikke transformere.
Dataene kan da bare behandles som rangeringer. Når man tester for forskjeller bruker
man medianer i stedet for å sammenligne gjennomsnitt. 

En-prøve sign-test
En-prøve sign-test brukes for å undersøke om median fra prøven tatt ut fra en populasjon
er forskjellig fra forventet (E). Man beregner forskjellen d mellom hver måling og E.
Deretter rangeres verdiene av disse forskjellene, og de gis fortegn + eller -. Man adderer
alle negative rangering og positive rangeringer hver for seg og dette gir to verdier for T,
T+ og T-. Den minste T-verdien sammenlignes med kritiske tabellverdier. Nullhypotesen
forkastes hvis den minste verdien av T er lavere eller lik den kritiske verdien. Denne testen
er en varietet av Wilcoxon matched par test, men erstatter den ene prøven med E.

Wilcoxon matched partest
Tester om median til to parvise datasett fra en populasjon er forskjellig fra en annen. Det
er de samme prøvene som blir målt før og etter behandling. Beregner forskjellen d mellom
to parvise målinger og rangerer disse forskjellene i + og -. Summerer de negative
rangeringene T- og de positive rangeringene T+. Den minste T-verdien sammenlignes
med kritisk verdi av T. Nullhypotesen forkastes hvis den minste verdien av T er mindre
eller lik den kritiske verdien. Ser bort fra verdier av d=0. 

Mann Whitney U test
Tester om to uparrete datasett med målinger er forskjellige fra hverandre. Sammenligner
rangerte observasjoner i de to gruppene. Slår først sammen data fra begge gruppene og
rangerer disse ved å starte ved 1. Hvis flere med lik rang, brukes gjennomsnittsrangen.
Deretter summeres rangeringene fra hver gruppe atskilt noe som gir R1 og R2 fra de to

1 2gruppene. Deretter beregnes U  og U . 

1 2 Hvor n  og n er prøvestørrelsen i henholdsvis gruppe 1 og 2. Den minste verdien for U
sammenlignes med kritisk verdi og nullhypotesen forkastes hvis U er mindre eller lik den
kritiske verdien. 

Kruskall-Wallis test
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Brukes til å(undersøke om to eller flere ikke-relaterte målinger er forskjellige fra hverandre,
f.eks. om en eller flere grupper er forskjellig fra kontroll. Man gjør på samme måte som
Mann-Whitney U-test. Hver observasjon for en rangering, og hvis flere får lik rang brukes
gjennomsnittet. Summen av rangeringer (R) i hver prøve 
beregnes. Deretter beregnes en K-verdi og denne sammenlignes med kritisk verdi.
Posthoc-test for Kruskall-Wallis er Nemenyi-test.

Friedman test tester om middelet til to eller flere relaterte målinger er forskjellige. Same
gruppe organismer måles før og etter flere behandlinger. Tilsvarer repetertmålt ANOVA
for parametriske data. 

sSpearman rangkorrelasjon (r  eller D) ligner på Pearsons korrelasjon, men brukes på
rangerte data.

Hvor n er prøvetallet, d er forskjellen i rang for hvert punkt. Jo høyere korrelasjon desto
mindre forskjell i rang dvs. D blir større, og hvis D$kritisk verdi forkastes nullhypotesen.

Klassifikasjon og clusteranalyse (klyngeanalyse) 

I klassifikasjon er målet å gruppere objekter, hvor hvert objekt i gruppen er mer lik andre
i gruppen enn objekter i andre grupper. Ønsker å søke mønster i et stort datasett. En
teknikk som klassifiserer datasettet til et mindre antall med homogene grupper kalles
clusteranalyse.
I hierarkisk klassifiseringsteknikk lages et dendrogram, som deler gruppen av individer
i stadig mindre grupper, og kan brukes i taksonomi og fylogeni hvor man måler
morfologiske eller molekylære forskjeller mellom organiser og arter og dendrogrammet kan
bli et mål på en evolusjonssekvens. Avhengig av hvilken algoritme man velger, kan det bli
forskjellige clustere.
Først lager man en matrise av alle avstandene mellom hvert par med observasjoner.
Deretter finner den minste avstanden i matrisen (utelater 0 i diagonalen), og finner paret
som lager den minste avstanden og disse slås sammen i en cluster. Deretter føyer man
etter hvert flere til den eksisterende cluster, og man lager nye clustere. Man skaffer seg
et mål på avstand mellom alle par med samplingsenheter og deretter bruker man
avstandsmål til å identifisere clustere av like samplingsenheter.  Et vanlig avstandsmål er
Euklids avstand. Pythagoras teorem er et eksempel på Euklidsk avstand hvor to
uavhengige tilfeldige variable er målt for hver av to samplingsenheter, f.eks. to koordianter
x og y

Euklidsk avstand er et geometrisk mål på avstand mellom to objekter i et n-dimensjonalt
vektorrom.  De er kvardratroten til summen over alle variable av kvadratet til forskjellene
mellom verdiene for hver av variablene for de to objektene. 
Etter å ha målt avstand mellom alle par blir neste stadiet og identifisere clustere.
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Spredning (dispersjon) og romlig statistikk

Det er mulig å bestemme tetthet og forekomst ved å telle planter eller dyr på et areal. Man
må vite arealet og organismene må ikke flytte seg under tellingen.Det finnes forskjellige
metoder for prøveinnsamling. Ofte legges et todimensjonalt nett av  kvadratiske
prøveflater, og/eller linjetransekter. Forekomsten kan beskrives med farger: liten forekomst
(0-0.25), middels (0.25-0.5), tett (0.5-0.75) og svært tett (0.75-1).
    Det er hovedsakelig 3 måter objekter/ kan fordele seg på et gitt område: 

Tilfeldig fordeling: Hvert individ forekommer helt uavhengig av de andre individene, og
verken frastøter eller tiltrekker seg andre individer. 
Regulær fordeling: Individene er mer spredd enn ved tilfeldig fordeling, noe som kan
skyldes intraspesifikk konkurranse.
Klumpet/aggregert fordeling: Individene forekommer i grupper noe som kan skyldes
felter med forskjellig næring- eller mattilgang, flokker som beskyttelse mot predatorer,
spredning av avkom etc. 

 Man må teste om nullhypotesen om at det er fullstendig romlig tilfeldighet skal forkastes
eller beholdes ved å sammenligne frekvensen av fordelingen av tellinger med Poisson-
fordeling. En telling av planteindivider per kvadratmeter kan analyseres ved å
sammenligne frekvensfordelingen av tellinger med en Poisson-fordeling med samme
middeltall.
   Kvadratbaserte tellinger avhenger av skalaen på kvadratet og en fordeling kan se
aggregert ut i liten skala, men ikke i stor skala.  

En prøve med telledata som har liten varians indikerer et regulært mønster. Er det stor
variasjon tyder det på klumpet, og tilfeldig spredning faller midt imellom.

Er variansen < middeltallet  tyder det på regulær fordeling og man velger en binomial
modell.
Er forholdet = 1 tyder det på tilfeldig fordeling og vi velger Poisson fordeling.
Er variansen > middelet antyder det klumpet fordeling og vi velger negativ binomial
fordeling. 
Forholdet mellom variansen og middelet kan standardiseres ved å multiplisere med antall
observasjoner minus 1.

Individenes romlige plassering og mønster på arealet kan beskrives av koordinatene x, y
og z på et tredimensjonalt kart. Kvadratbaserte tellinger er ofte avhengig av skalaen som
brukes, slik at fordelingen kan endre seg med størrelsen på kvadratene. Avstanden
mellom hvert individ beregnes. Deretter er det mulig å undersøke hvordan en
responsvariabel avhenger av avstanden mellom naboer eller av egenskapene til naboer.
Man trenger en matrise med alle avstander mellom naboer og en matrise som inneholder
egenskapene eller identitetene til naboene.

Avstandsmålinger er av to hovedtyper: 
1) Avstanden fra et individ til den nærmeste naboen. Beregn avstanden til alle naboene,
nærmeste, nest nærmeste osv.. Identifiser den minste naboavstanden for hvert individ og
bruk denne til å identifisere nærmeste nabo. Til å beregne avstanden d mellom punktene

1 1 2 2(x , y ) og (x , y ) brukes Pytagoras: Kvadratet av hypotenusen (d ) er lik summen av2

2 1 2 1kvadratene av de to tilliggende sidene (x  - x )  + (y  - y ) . 2 2

Avstanden d er gitt ved:

2) Avstanden fra et tilfeldig punkt til nærmeste individ. 
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Ripley's K er en andre ordens funksjon som kan brukes som mål på romlig fordeling.

Geostatistikk

Innen geostatistikk finnes kart over kontinuerlige responsvariable på forskjellige romlige
lokaliteter, brukt bl.a. til leting etter mineraler.. Rundt steder man har funnet mineraler
samles det ofte mere data enn lenger unna, og store områder er uten data. Ved romlig
autokorrelasjon brukes variogram (semivariogram), som er et plot av avstand versus
variogram av en kvantitativ faktor. Dette gir et mål på hvor raskt romlig autokorrelasjon
((h) synker med økende avstand:

N(h) er et samling av alle parvise Euklidske avstander  i - j = h. |N(h)|er antall distinkte par
i jinnen N(h). z  og z  er verdien til responsvariable ved den romlige plasseringen i og j.

Variogram krever at det er minst 30 par med data. 
Variogram (semivariogram) har karakterisert av følgende, som har sine navn fra
geoprospektering. 
Nugget som er småskalavariasjon pluss målefeil.
 Sill som er den asymptotiske verdien av den romlige autokorrelasjonen ((h) når h 6 4 ,
og viser variasjonen i et tilfeldig felt.
Range er en grenseavstand og utenfor denne er ikke lenger dataene autokorrelerte. 

Ordinær kriging er lineær interpolering gjennom rommet, og benytter en tilfeldig
funksjonsmodell av romlig korrelasjon for å kunne beregne en vektet lineær kombinasjon
av tilgjengelige prøver og bruke denne til å prediktere responsen i et område som man
ikke har målt i. I universell kriging ser man på trender. Krige funksjonen modellerer
responsvariable som funksjon av romlig plassering og teoretiske kovariansefunksjoner
hvor man har spesifisert nugget, sill og range.  
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Diversitetsindekser

Diversitetsindekser gir et mål på antall typer eller kategorier i en prøve. Det er omdiskutert
om diversitetet forutsier noe om økosystemstabilitet. Hvis man teller antall arter i en rute
gir dette et mål på artsrikhet, men det sier ingenting om den relative frekvensen av hver
art. Et område hvor en art dominerer kan ha lav diversitet, selv om det er mange arter på
området. Diversitetsindekser på brukes med forsiktighet.

Shannon-weaver (H') er en diversitetsindeks:

Antall individer av hver art summeres. Tellinger er vanligst, men % dekningsgrad kan også
benyttes. Noen ganger ser man denne indeksen brukt med naturlige logaritmer. 
Simson-indeks er en annen diversitetsindeks.

Tidsserieanalyser

Årlige tellinger av dyr eller  blodtrykk målt over tid er eksempler på tidsseriedata. Tidsserier
er vektorer med tall som er atskilt i tid. Månedlig endringer i middeltemperaturen er årlig
produksjon av biologisk materiale i landbruk er eksempler.  Tidsseriedata kan vise en
langsiktig  trend opp eller ned over tid. Dataene er serielt avhengige av hverandre hvis
nære tall i en tidsserie er korrelert. En tidsserie har samme egenskaper uansett hvor man
starter å se på tidsserien.  Det kan være periodiske fenomener og disse kan virke over
forskjellig tidsskala, over mange år eller bare gjennom en årstid. Det kan også være
sesongmessige variasjoner over flere år.  Tidsserier kan ha regulære sykler og over tid
kan syklene bli mindre utpreget. 
   Autokorrelasjon plot og delvis autokorrelasjon plot brukes for å undersøkes om det er
sykliske svingninger.  Autokorrelasjon sier noe om hvordan populasjonen eller
temperaturen i en uke er relatert til populasjonen eller temperaturen i den foregående
uken, autokorrelasjon med lag 1. Hvordan populasjonen eller temperaturen i en uke er
relatert til uken før den foregående uken er autokorrelasjon med lag 2 osv. Hvis
populasjonen er syklisk vil korrelasjonen gå mot 0, for så å bli negativ og deretter øke.
Delvis autokorrelasjon er relasjonen mellom populasjonen eller temperaturen i en
bestemt uke og populasjonen eller temperaturen ved lag t, etter at man har kontrollert for
korrelasjonen mellom alle de påfølgende ukene mellom den utvalgte uken og uke t. Delvis
autokorrelasjon brukes til å få innsikt i hvilke økologiske prosesser er det som gir
svingningene. En måte å se mønstere i en tidsserie er et plot av bevegelig gjennomsnitt.
  
Autokorrelasjonsfunksjonen D(k) ved lag k er gitt ved:

hvor ((k) er autokovariansefunksjon ved lag k til en stasjonær funksjon Y(t) gitt ved:

Autokorrelasjonskoeffisientene er symmetriske bakover og forover dvs. D(k)=D(-k)
og grensene er -1#D(k)#1.
Hvis Y(t) og Y(t-k) er uavhengige vil D(k)=0
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I meteorologi vil temperaturen vise sesongvariasjoner. På x-aksen plottes x som
dagnummer og lengden på årssyklus blir da lik 1.

  
     Klassiske tidsseriestudier er undersøkelser av oppformering av spyfluelarver på stykker
av lever, et forsøk som pågikk i 361 uker, og som ble gjort av av den australske økologen
A. J. Nicholson. Et annet klassisk eksempel gjort av Charles Elton i 1942 er studier av
bestandene av kanadisk gaupe og hare målt som salg av skinn fra Hudson's Bay
Company. Det er sykliske variasjoner, men skyldes svingningene bytte - bytteeter eller
planter - herbivore.

Slike svingninger er uttrykt i Lotka-Volterra predator-byttedyr-modeller:

   En annen måte å analysere tidsseriedata er å se på frekvensen, som er den resiproke
av syklusperioden. 
Frekvens = 1/syklus-periode
En 20-årssyklus har frekvensen 0.2 per år. 
Dette kalles spektralanalyse og undersøkes i et periodogram.  Hvis man har multiple
tidsserier er det av interesse å undersøke om svingningene er korrelert eller ikke. 

   I longitudinelle undersøkelser studeres samme individ over tid, og man må være
oppmerksom på muligheter for pseudoreplikasjon. I slike undersøkelser er det imidlertid
mulig å skille alderseffekter fra kohorteffekter. 
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To grupper med forskjellige
individer

Tre eller flere grupper
med forskjellige individer

Samme individer før og
etter en enkelt behandling

Samme individer etter flere
behandlinger

Finne assosiasjoner
mellom variable

Normalfordelte To-prøve t-test En- eller to-veis ANOVA parvis t-test En- eller to-veis repetert
målt ANOVA

Regresjon

Rangerte (ikke
normalfordelte)

Mann-W hitney U test Kruskall-W allis på
rangeringer

W ilcoxon matchete
partest

Friedman test Spearman Rank
korrelasjon

Fordeling i
forskjellige
kategorier

i  test av kontingenstabell Kruskall-W allis  på2

rangeringer
Mc Nemar test             -           -

Forskjellige muligheter for valg av statistiske parametriske og ikke-parametriske tester 
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